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Cooperative agricole de producție 
din întreaga țară au hotărît să vîndă 
statului, suplimentar, importante

începere
în acest an se prevede ca industria Capitalei să-și sporească sim

țitor „zestrea" tehnică șt capacitatea de a produce bunuri materiale. 
Uzinele „Republica" și „Grivița roșie", „Electrotehnica" și „Electroaparataj" 
Uzina dc mașini electrice, Fabrica de cabluri și materiale electroizolante 
„Acumulatorul" și Uzina de mașini grele, „Danubiana" și „Dacia" se mo
dernizează și reutilează, își măresc potențialul lor productiv. Practic, aproa
pe toate marile unități industriale ale Capitalei beneficiază, în acest an, de 

nle fonduri de investiții, ceea ce le dă posibilitatea să țină pasul 
ul susținut de dezvoltare a întregii noastre industrii, a economiei na- 
în ansamblul ei. Concomitent, pe harta economică a Bucureștiului, 
unități industriale — Fabrica de articole de sticlărie, Combinatul de 

ite din carne — își conturează tot mai precis siluetele, 
noi capacități productive și 
an se identifică cu termenul
te.

Pentru 
obiective economice, trimestrul IV al 
stabilit prin plan pentru intrarea lor în

certitudinea că aceste pre- 
vor fi respectate ? — l-am 

la începutul investigațiilor 
pe tov. Dimitrie Ancuța, 

storului de coordonare și sin- 
momică al Comitetului mv- 

București al P.C.R., care 
puns : 
primele trei trimestre, pla- 
unere in funcțiune pentru 16 
,i și obiective economice 
ideplinit; unele din acestea. . 
ibrica de cabluri și materia- 
te sau Fabrica de articole de 
au început să producă chiar 

ie termenele stabilite. Pon- 
a mai mare din noile inves- 
ămas, însă, să fțe finalizată prpducție depinde de amănunte, de

în trimestrul IV al anului
Fără 
nare 
larii 
nem 
mite 
însă, 
economice care trebuie puse în func
țiune pînă la sfîrșitul anului. La mul
te din ele. judecind după stadiul lu
crărilor, putem să apreciem că ter
menele de intrare în funcțiune voi 
fi respectate La altele, însă, mai 
există probleme. Și, ceea ce este 
caracteristic acestei ultime categorii 
de noi investiții respectarea terme
nelor stabilite pentru darea lor în

curent, 
îndoială, aceasta este o eșalo- 
nejudicioasă, preferată de titu- 
de investiții pe care, o spu- 
de pe acum, nu o vom mai ad- 
în anii următori. Să revenim, 
la noile capacități și obiective

completări, de mici cantități 
teriale .sau dotăti cu utilaje 
loare redusă. Toate aceste 
tăți vor trebui depășite, pentru ca 
toate cele 29 capacități și obiective 
economice să dea producție la 
fixate...

Despre ce ..amănunte" este 
ba ? în ce constau piedicile, pe 
mărunte, pe atît de determinante 
pentru punerea în funcțiune a unor 
noi capacități și obiective producti
ve ? La Fabrica de articole de sti
clărie, de pildă, problema de care 
amintea tov. Ancuța se concen
trează la cuptorul 5. Două dintre 
cuptoare (similare cu nr. 5) — de 
fapt, instalațiile principale ale capa
cităților care compun această moder
nă unitate a industriei ușoare — au 
intrat în funcțiune cu aproape trei 
luni înainte de prevederi ; în pe
rioada cîștigată s-a obținut astfel o 
producție de circa 9,6 milioane lei. 
Cuptorul 3 e în probe tehnologice, 
iar 4 și 6 vor da producție la data 
stabilită;

uctiei!
de ma
de va- 
dificul-

datele
vor- 

oît de

să fi obosit oare, de pe

SCRISORI Șl TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

NOI

in vremea cînd 
„dulcele tîrg al leși- 
lor“ mai era tîrg in 
sensul strict al cuvîn- 
tului, la poalele ves
titului, pentru viile 
sale, deal Bucium se 
găsea un han ; veneau 
drumeții aici și, așe- 
zîndu-se gospodărește 
pe scaune cioplite de 
iscusiți meșteri local
nici, povesteau despre 
unele și altele din lu
mea largă.

In vecinătatea aces
tor locuri se înalță as
tăzi un nou cartier. 
Aici, din iulie 1960, 
au început să 
ducă, între 1 
alte fabrici care 
faima nouă a lașului, 
modernele secții ale 
unității industriale 
„MOBILA-.Iași, unde 
recent am văzut — 
reînviind spiritul
tradiției vechilor meș
teri — o garnitu
ră de toată frumuse
țea, cu dulapuri și
scaune solide, piesele 
componente fiind îm
podobite cu motive 
sculpturale moldove
nești.

— Parcă n-am Intîl- 
nit în magazine ase
menea frumuseți...

Directorul, inginerul 
Petre Necula, prinde 
a zîmbi :

— Nu-i de mirare, 
de-abia am realizat a- 
ceastă mobilă. Ur-

pro- 
multe 

> fac

te 50, la mobilă, și la 
20 de sortimente 
scaune cu sau fără 
piserie. Am lărgit 
de an gradul lor 
confort și de folosin
ță, ținînd seama dc 
cele mai diverse pre
ferințe. Intr-un cu- 
vînt, fabricăm mobilă 
de toate felurile și 
pentru toate gusturile, 

„numai ca să de la cele mai rafi
nate pînă la cele de 
strictă utilitate sau 
la cele Impuse de vîr- 
sta copiilor.

Vlzitînd secțiile și a- 
telierele unității, deta
liile care ni se oferă 
în plus ne întregesc i- 
maginea diverselor 
procese de fabricație. 
Ele se 
pe utilaje și linii teh
nologice moderne, de 
mare randament. In 
ansamblul ei, fabrica 
are trei secții mari, 
fiecare constituind în 
felul său o adevărată 
fabrică. în care se- e- 
xecută mobilă corp, 
mobilă curbată și de 
bucătărie.

Șeful serviciului 
plan. tov. Petre Bcje- 
naru, amintește în 
treacăt că . aici se 
transformă în sufrage
rii, dormitoare, biblio
teci, camere de zi și 
pentru copii, fotolii.

mează să o prezentăm 
la contractările din a- 
cest an. Dacă comer
țul o va accepta, s-ar 
putea s-o cumpărați 
din magazine anul vii
tor.

Oare, un lucru bun, 
util, frumos, nou fără 
a mai aștepta „ora" 
contractărilor, unde de 
multe ori unii se a- 
dună..,-

de 
ta-
an 
de

Reportaj de

Sever UTAN
diverselor

se strîngă la un loc", 
nu se poate mai de
vreme fabrica și — 
pentru sondaj — pune 
în vînzare ?

Să cunoaștem mai 
îndeaproape unita
tea, în care anul 
acesta se va realiza 
cea mai mare produc
ție de mobilă stil de 
Ia noi din țară, ur- 
mînd ca anul viitor 
producția de fotolii și 
scaune de acest gen, 
cu sculptură prin ma- 
trițare, să ajungă la 
cincizeci mii de bu
căți.

— Realizați multe 
sortimente, tovarășe 
director ?

— Am ajuns la peș

desfășoară

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Telegramă
Maiestății Sale Imperiale

HAILE SELASSIE I
Împăratul Etiopiei

Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a încoronării Maiestății Voastre 
— Ziua națională a Etiopiei — am plăcerea de a vă adresa călduroase 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală.

Folosesc acest prilej pentru a transmite poporului etiopian urări de 
bunăstare și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

acum, constructorul și beneficiarul 
investiției, din moment ce se spune 
că cuptorul nr. 5 constituie o pro
blemă ?

— Tot miezul dificultăților este 
lipsa a 70 tone cărămidă refractară 
necesară îhzidirii cuptorului nr. 5 — 
ne relata tov. Luiza Diaconescu, di
rectorul genera] aJ Combinatului de 
sticlă-București.

— N-ați contractat la timp aceas
tă cantitate de cărămidă refractară ?

— Ba da 1 însă, din cauza dărî- 
mării plafonului unei magazii, unde 
depozitasem această cărămidă. a 
unui incendiu al depozitului în care 
o păstram, am ajuns acum să fim 
în situația de a nu avea cantitatea 
de cărămidă refractară necesară.

Numai necazuri 1... și numai jus
tificări naive

Nu există nici o ieșire din acest 
impas ? Ni s-a spus că, zilele aces-

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Oamenii muncii din agricultură desfășoară, în aceste 
zile, o intensă activitate pentru încheierea recoltatului, 
stringerea și depozitarea in condiții corespunzătoare a 
produselor, pentru pregătirea in bune condiții a recoltei 
viitoare, tndeplinindu-și cu cinste obligațiile asumate 
prin contractele încheiate, numeroase cooperative agricole 
vind statului cantități suplimentare de porumb, 'cartofi, 
fasole, carne, lapte etc., adueîndu-și astfel contribuția la 
îmbunătățirea aprovizionării populației, la dezvoltarea în
tregii economii naționale, sporindu-și, totodată, prin 
aceasta, veniturile bănești, sursele de bunăstare.

Desfășurind o bogată activitate politică, organele și 
organizațiile de partid explică țărănimii cooperatiste ne
cesitatea realizării și depășirii sarcinilor asumate prin 
contractele încheiate, însemnătatea pe care o are macontractele încheiate, însemnătatea pe

Comuniștii, toți COOPERATORII 
DIN ȚIBUCANl — se spune în scri
soarea comitetului de partid și a 
consiliului de conducere al coope
rativei — sînt hotărîți să răspundă 
eforturilor pe care statul nostru 
socialist le face pentru înzestrarea 
tehnică a agriculturii, prin îndepli
nirea tuturor obligațiilor contrac
tuale față de stat la cereale, cartofi,

rirca aportului fiecărei cooperative, al fiecărui țăran la 
formarea fondului central de produse agricole, impor
tanța îndeplinirii acestei înalte îndatoriri cetățenești.

In numeroase adunări generale ale organizațiilor de 
partid, ale cooperatorilor au fost adoptate telegrame 
adresate COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI, 
personal tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care 
țăranii cooperatori își exprimă hotărîrea de a livra sta
tului cantități cît mai mari de produse agroalimentare, 
răspunzînd în acest fel sprijinului puternic acordat de 
stat țărănimii, pentru ridicarea satului socialist pe noi 
trepte de civilizație, consolidarea și dezvoltarea econo
mică a cooperativelor agricole de producție, pentru spo
rirea, an de an, a producției agricole.

fasole, carne șilegume și fructe, 
lapte.

Raportăm partidului și statului cu 
mîndrie patriotică că ne-am înde
plinit în întregime obligațiile con
tractuale și vom livra în plus peste 
prevederile din contract : 20 tone 
de grîu, 120 tone de cartofi, 140 tone 
de fructe, 12 tone de varză, 700 hec
tolitri lapte, 6 tone carne tineret 
bovin.

Noi, cooperatorii din Țibucani, ală
turi de întreaga țărănime coopera
tistă, ne angajăm ca. în zilele urmă
toare să terminăm toate muncile a- 
gricole de toamnă, luînd în același 
timp măsuri corespunzătoare pentru 
asigurarea recoltei anului viitor. 
Sîntem conștienți că, prin realizarea 
tuturor sarcinilor ce 
contribui la sporirea producției ve
getale și animale, la dezvoltarea a- 
griculturii noastre socialiste, la pro
gresul general al patriei.

ne revin, vom

Cel mai important obiectiv al industriei petroliere prevăzut a fi realizat în actualul cincinal
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A intrat parțial fn funcțiune cel mai important 
obiectiv al industriei petroliere, prevăzut a fi realizat 
în actualul cincinal — Rafinăria de la Pitești. Acest 
mare complex industrial a fost proiectat în întregime 
de specialiștii Institutului de proiectări pentru insta
lații petroliere din Ploiești.

Impunătoarele instalații care formează ansamblu] 
noii rafinării, amplasată pe platforma industrială din 
zona de sud a orașului Pitești, vor prelucra anual 
3 000 000 tone țiței. Rafinăria de la Pitești va produce 
benzine cu cifră octanică ridicată, petrol hidrofinat, 
motorine de calitate superioară, păcură, sulf. Totodată, 
ea va furniza materii prime industriei petrochimice : 
benzen, toluen, xilen, care vor fi prelucrate în cadrul 
combinatului petrochimic aflat pe aceeași platformă 
industrială a orașului.

Utilajele cu care ,a fost echipată noua mare unitate 
au fost realizate de către uzine din țara noastră.

Cu prilejul intrării în funcțiune, colectivul rafină
riei a adresat o telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

Angajat cu fermitate pe drumul traducerii în viață

a hotărîrilor partidului, colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni vă raportează dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și prin dumneavoastră 
partidului, intrarea parțială în funcțiune a Rafinăriei 
Pitești.

Modernele instalații apărute ca rod ai politicii în
țelepte a partidului, al hărniciei oamenilor muncii vor 
spori bogăția de produse petrolifere necesare consu
mului intern și industriei petrochimice, mărind tot
odată disponibilitățile pentru export.

Ne angajăm că nu vom precupeți nici un efort 
pentru atingerea cit mai grabnică a parametrilor pro
iectați prin folosirea rațională a mijloacelor de pro
ducție.

Vă asigurăm că vom depune toate eforturile și în
treaga • noastră putere de muncă pentru a da viață 
mărețelor prevederi ale documentelor programatice 
ale Congresului al X-lea, pentru înălțarea României 
pe noi trepte ale progresului și civilizației, pentru 
ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului. 

(Agerpres)

LOCUL SPECIALISTULUI — ÎN MIEZUL PRODUCȚIEI, 
ACOLO UNDE CER INTERESELE SOCIETĂȚII!

„Prin mutarea mea la Alba Julia; 
a soției mele, socot că vom devem 
mai utili societății și reîntoarcem, 
totodată, după un vechi obicei, o da
torie strămoșească locurilor pe care 
am copilărit. Hotărîrea noastră este 
irevocabilă..." Probabil că. acum, e- 
conomistul Ion Păcurar, de la uzina 
„Republica" din București' — fiindcă 
el și-a exprimat această părere — 
se află la Alba lulia. El, ca și alții 
care au luat o asemenea hotărîre 
știu că nu e ușor să treci dintr-o 
muncă în alta, sau dintr-un oraș în 
altul ; el și alții ca el au înțeles că 
îndeplinirea programului de dezvol
tare multilaterală a societății noas
tre socialiste, de înflorire a patriei, 
cere fiecăruia dintre noi eforturi — 
dacă este nevoie chiar și unele sa
crificii ; el și alții ca el știu că fiecare 
cetățean al patriei își are asigurat 
locul de muncă și că societatea face 
totul ca acolo unde vor fi trimiși 
pentru a mund să aibă condiții de 
viață cît mai bune. Necesitățile ma
jore ale țării impun, la ora actuală, 
ca fiecare să fie gata să meargă

acolo unde cerințele dezvoltării pa
triei, ale edificării societății noastre 
socialiste îl cheamă — în între
prinderi industriale și agricole, în 
spitale, în institute de cercetare, In 
școli, pe întreg cuprinsul țării.

în județul Bihor, cerința de ca
dre cu pregătire superioară este deo
sebit de stringentă. Un sfert din pos
turile care necesită ingineri sînt ocu
pate de persoane care n-au studii 
corespunzătoare. La economiștii cu 
pregătire superioară, situația este și 
mai gravă. Aproape 75 la sută din 
posturi sînt ocupate de oameni cu 
studii medii sau absolvenți ai unor 
școli tehnice.

— Și lucru de neînțeles — ne co
munica tov. Alexandru Fodor, secre
tar al Comitetului județean Bihor al 
P.C.R. — după ce că ne lipsesc nu
meroși specialiști, avem multe cadre 
care lucrează în alte posturi decît 
este specialitatea lor. La fabrica 
„Sinteza", pe posturi de chimist se a- 
flă un geolog și un petrolist. Aceas
ta, în timp ce la schelă și la rafină
ria de petrol de la Suplacul de Bar-

cău căutăm cu luminarea ingineri 
petroliști. I.a „Industria cărnii" din 
Salonta, pe post de șef de producție 
stă un... medic veterinar. La uzi
nele de mașini unelte ..Înfrățirea" — 
Oradea, la Fabrica de confecții din 
Marghita, la schela din Suplacul de 
Barcătt și în alte unități economice 
juriștii contează drept... economiști.

Ciudată metamorfozare ! Tov. se
cretar Fodor ne spunea că unii spe
cialiști au dezertat de la locurile 
de producție unde au fost repartizați 
să lucreze. O dezertare socială, cu 
implicații sociale. La „înfrățirea" 
din Oradea au fost reparti
zați 10 absolvenți, din care — pînă 
la urmă — au rămas doi. La Uzina 
de utilaj- minier din orașul Dr. Pe
tru Groza au venit 3 absolvenți și 
au plecat... 6. La Fabrica de confec
ții din Marghita au fost trimiși doi 
absolvenți; acum nu mai este nici 
unul. Anul acesta, la Marghita au

Petre NEDELCU
(Continuare în pag. a V-a)

in telegrama trimisă de comitetul 
de partid a' COOPERATIVEI AGRI
COLE „GRIV1ȚA ROȘIE" DIN ÎN
SURĂȚEI se arată : Comuniștii, toți 
cooperatorii se angajează ca în 
perioada ce urmează să depună 
toate eforturile pentru realizarea 
integrală a tuturor indicatorilor 
de plan. De asemenea, ne anga
jăm să livrăm la stat, în afara 
contractului inițial, 79 tone porumb, 
85 hectolitri lapte de vacă, 50 capete 
porci grași, 1 000 tone struguri. In 
acest sens, vom munci zi și noapte 
pentru a ne respecta în totalitate 
angajamentul pe care ni l-am luat.

NOI, ȚĂRANII COOPERATORI 
DIN COMUNA S1NPETRU, JUDE
ȚUL BRAȘOV, vă raportăm că, mun
cind cu hărnicie, executînd lucrările 
agricole în condiții agrotehnice co
respunzătoare și printr-o mai bună 
organizare a muncii, am reușit să ob
ținem producții bune chiar în condi
țiile neprielnice existente în acest an 
— se arată în telegrama semnată de 
secretarul comitetului de partid, pre
ședintele cooperativei și inginerul a- 
gronom. Am obținut o producție me
die la hectar de peste 3 350 kg la grîu, 
aproape 3 100 kg orzoaica. 2 870 kg 
ovăz, peste 20 000 kg cartofi, peste
(Continuare în pag. a II-a)

n interesul viitorului pașnic 
al continentului european

Opinia publică din țara noastră a 
luat cunoștință cu viu interes de 
conținutul Declarației Consfătuirii 
miniștrilor afacerilor externe din 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, apărută în ziarele de ieri. 
Consfătuirea, care s-a ținut în zilele 
de'''30 și 31 octombrie, la Praga, și 
Declarația adoptată sînt o nouă 
dovadă a preocupării constante și 
a spiritului de inițiativă a! sta
telor socialiste europene în solu
ționarea cu succes a acelei proble
me internaționale vitale, care fră- 
mîntă popoarele continentului nos
tru, atît de greu încercat în trecut, 
și care interesează în cel mai înalt 
grad popoarele de pe toate conti
nentele — statornicirea unei păci 
trainice și realizarea unei securități 
reale pe continentul european.

Așa cum este bine cunoscut, pentru 
România, țară socialistă europeană, 
întărirea securității în Europa con
stituie un obiectiv de prim or
din al politicii sale externe 
Partidul și statul nostru militează 
în spiritul Declarației de la Bucu
rești din iulie 1966 și al Apelului 
de la Budapesta din martie 1969, 
pentru dezvoltarea relațiilor Româ
niei cu țările socialiste frățești, pen
tru extinderea legăturilor cu celelalte 
state ale continentului ; manifestînd 
în mod constant o atitudine activă, 
constructivă, conducătorii țării noas
tre dezvoltă contactele cu factorii 
de răspundere ai statelor europene, 
întrețin un dialog viu în scopul pro
movării principiilor și modalităților

care pot asigura îmbunătățirea cli
matului politic european și înainta
rea cu succes pe calea înfăptuirii 
dezideratului securității continentu
lui. România și-a exprimat acordul 
cu privire la pregătirea și ținerea 
unei conferințe generale europene în 
problemele securității și colaborării 
în Europa cu convingerea că ea ar 
avea o însemnătate deosebită, deschi- 
zînd calea spre realizarea unei păci 
trainice, atît în Europa, cît și în în
treaga lume.

Constituie, fără îndoială, o trăsă
tură pozitivă a evoluției vieții inter
naționale și un indiciu al actualității 
și oportunității inițiativei țărilor so
cialiste. faptul că propunerea cu pri
vire la organizarea Conferinței ge- 
neral-europene a avut un ecou pozi
tiv, reprezentanții oficiali ai majori
tății statelor europene declarîndu-se, 
cu unele deosebiri de nuanță, în 
favoarea ținerii conferinței. O în
semnătate deosebită a avut în 
acest sens cunoscutul memoran
dum al guvernului finlandez, care 
s-a declarat gata să contribuie 
la pregătirea și ținerea conferinței, 
oferindu-se să o găzduiască. Toate 
aceste împrejurări evidențiază că în 
prezent s-au întrunit și există con
diții favorabile pentru convocarea 
conferinței general-europene.

Pornind tocmai de la aceste con
siderente, guvernele ^țațelor semna- 

lon FÎNTÎNARU

(Continuare în pag. a V-a)

Telegrame
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 

Ion Gheorghe Maurer, a trimis primului ministru al Suediei, Olof Palme, 
o telegramă de felicitare cu prilejul numirii sale in această funcție. •

în răspunsul său, premierul suedez mulțumește sincer pentru ama
bilul mesaj ce i-a fost adresat.
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Pe tobogan I
Pe strada Hrisovului — secto- I 

rul 8 din Capitală — există un 1 
mic loc viran în care s-a hotărî* . 
amenajarea unui solariu pentru I 
copii. între obiectivele ce vor fi I 
construite se află și un tobogan, 
așteptat cu nerăbdare de cei I 
mici. Iată însă că abia construit I 
(cu destulă cheltuială), toboga- ’ 
nul a și fost demolat, pe motiv că , 
ar avea înclinația prea accen- I 
tuată, lucru care ar prezenta pe- I 
ricol. Copiii au așteptat zadarnic 
refacerea toboganului. Ba, con- I 
structorul a lăsat la fața locului, | 
drept amintire, molozul, împîn- ' 
zit pe întreaga suprafață virană. • 
Deci, pînă la urmă, singurii care I 
au... alunecat cu adevărat au I 
fost constructorii. Numai că ei 
au alunecat de pe toboga- I 
nul nepriceperii, pe cel al ri- I 
sipei. Lucru care, fie-ne îngă
duit s-o spunem, nu-i deloc... o ■ 
joacă. „înclinația" — constatarea I 
lor ! — e periculoasă. '

Micii u I
cutezători |

27 octombrie. Toți sătenii din 
Ciorăști (Vrancea) erau pe cîmp, I 
la strinsul recoltei. în acel ceas | 
de amiază, in sat liniștea era 
întreruptă doar de zburdălni- ■ 
cia copiilor aflați in recreație. I 
Deodată, jocul lor s-a întrerupt. • 
„Arde ! Arde la Spătăreasa !“ . 
(sat vecin cu Ciorăști). într-o | 
clipă, elevii au anunțat cadre- I 
le didactice și, împreună cu 
profesorii, au alergat într-un su- I 
flet la locul incendiului. în- I 
fruntînd flăcările și primejdia, 
au reușit mai întii să localizeze ■ 
incendiul și apoi să-l stingă cu I 
totul, salvînd locuința coopera- • 
torului Dumitru Vasilache. Ce 
spuneți despre micii cuteză- I 
tori 7

Se pregă- I
teste daracul I

>
Recent, în baza unei sesizări I 

primite de la cetățeni și avînd I 
împuternicire de percheziție, lu
crători de miliție au făcut o des- I 
cindere la domiciliile lui Con- ■ I 
stantin Mateescu și Marin Tudo- 1 
rache. Ce au constatat ? Respec- . 
tivii aveau acasă un microdepo- I 
zit de Iînă — vreo 60 de kg, pre- i 
cum și alte materiale. Cum n-au

. turme de oi, s-a trecut la dezle- J 
garea enigmei. Cei doi. erau paz- | 

'i nici Ia întreprinderea textilă
„Grivița" din Capitală. De cite I 
ori ieșeau de la serviciu, nu ple- | 
cau cu mîna goală. Păzeau și fu
rau, cu schimbul. Acum s-au J 
schimbat rolurile : sînt păziți ei. ] 
Deși este vorba de lînă, mai mult 
ca sigur că n-o să le fie moale. |

Li se dau 
papucii...

în urma controlului efectuat 
la. cooperativa meșteșugăreas
că „Unirea" din Baia Mare (u- 
nitate de încălțăminte), revizo
rii au rămas stupefiați. Din su
mele încasate rezulta că se e- 
xecutaseră doar încălțăminte 
de 155 și 112 lei. Din materiale
le ridicate de la magazie, ca și 
din consumul specific rezultau 
insă... pantofi de 254 și 339 lei. 
Curînd misterul s-a lămurit. în 
dorința de a obține încălțămin
te... ieftină, (firește, pentru „cli- 
enții" de onoare ai unității) cu 
acordul conducerii cooperativei, 
se falsificaseră toate bonurile 
de comandă. Printre „clienți" se 
numără Mihai Reiz, vicepre
ședintele cooperativei, Vasile 
Măgureanu, șef contabil, ges
tionarii Andrei Matyas și Ion 
Sabău, ca și mulți alți sala
ri ați ai cooperativei, precum și 
unele persoane din afară (în
deobște... rude). în total s-au 
executat, în acest fel... 470 pe
rechi încălțăminte, aducindu- 
se cooperativei un prejudiciu de 
peste 47 000 lei. Cazul a fost 
deferit procuraturii. Iată deci 
că dorința le-a fost îndeplinită. 
Să se încalțe au vrut ? Foarte 
bine — acum li se dau pa
pucii !

Opinii de 
pasager

întreprinderea de transport 
București (I.T.B. cum a, intrat 
în vorbirea cotidiană) dirijează 
întreaga circulație a transportu
lui în comun din Capitală. Por
nind de la constatarea că în 
primele nouă luni ale acestui 
an autovehiculele I.T.B. au fost 
implicate in 5 832 de acciden
te de circulație (dintre care 
2 256 tamponări între... autove
hiculele sale !) Direcția circu
lației din Inspectoratul General 
al Miliției a organizat o acțiune 
de control privind respectarea 
regulilor de circulație rutieră 
de către autovehiculele de trans
port în comun. în cele două zi
le cît a durat acțiunea, s-au 
constatat printre altele : 417 ca
zuri de neacordarea priorității; 
245 opriri neregulamentare ; 172 
treceri peste stop; 82 de cazuri 
în care se circula cu ușile des
chise ! Au fost ridicate 25 certi
ficate de înmatriculare pentru 
starea tehnică a mașinilor to
tal necorespunzătoare. Cum ve
deți, constatările raidului nu 
sint deloc liniștitoare. Nu știm 
cît de liniștiți vor fi tovarășii 
din conducerea I.T.B.

I
I
I
I

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRIȚA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ÎN JUDEȚUL HARGHITA
9

® Primii fulgi de zăpadă au adus
cu ai întrebarea: stați
gospodarilor?”
® Argumente care invită comitetul 
județean și organizațiile de partid de 
la sate să imprime un caracter mai 
eficient muncii politico-educative

în județul Harghita, iarna și-a tri
mis ieri vestitorii : primii fulgi de 
zăpadă, grăbindu-i pe cooperatori să 
încheie lucrările agricole. Acum se 
întocmește și situația livrărilor de 
produse agricole pentru fondul cen
tralizat al statului. Potrivit statisti
cilor operative întocmite de direcția 
agricolă județeană și de I.L.F., multe 
cooperative își încheie anul cu re
colte bune de cartofi și cu contrac
tul îndeplinit conștiincios. Sînt coo
perative care contribuie la fondul 
de stat cu sute de tone de cartofi 
și alte produse alimentare. Să par
curgem ultima situație statistică. La 
cooperativa din Tușnad-sat, contrac
tul a fost suplimentat, pînă în pre
zent, cu 100 tone de cartofi, la Gheor- 
ghieni — cu circa 60 de tone, la Sîn- 
timbru — cu 100 de tone, la Sîncră- 
ieni — cu 64 de tone etc.

„Nu este întîmplător faptul că obli
gațiile contractuale au fost onorate 
și depășite de cooperativele fruntașe 
care culeg, an de an, recolte bogate
— ne spune tov. L. Fazekaș, prim-se- 
cretar al comitetului județean de 
partid. Sînt cooperative ai căror 
membri sînt gospodari pricepuți în 
cultura cartofului, oameni întreprin
zători . și harnici. La. eforturile 
lor s-a adăugat ajutorul statu
lui, care, și în acest an, se 
concretizează în zeci de mii de 
tone de. îngrășăminte, semințe de 
soi, lărgirea bazei de mecanizare etc. 
Județul nostru va livra anul acesta 
pește 36 000 tone cartofi. .Pînă acum, 
S-au livrat aproximativ 31 000 de 
tone. îndeplinirea conștiincioasă; din 
partea cooperativelor, a obligațiilor

■ contractuale contribuie foarte mult la 
asigurarea acestei sarcini de frunte". 
„Sînt posibilități de completare a 
fondului de stat și din partea țărani
lor cooperatori care, din proprie ini
țiativă, vînd statului însemnate can
tități de cartofi de pe loturile indivi
duale — ne spune tov. Petre Țăranu, 
secretar al comitetului județean de 
partid. Pînă în prezent s-au vîndut 
în felul acesta statului 191 tone de 
cartofi : la Gheorghieni — 22 de tone, 
la Ciuman — 35 de tone, la Sînsimion
— 37 de tone, la Vlăhița — 46 de 
tone".

Am făcut un scurt popas la Gheor
ghieni, una din cele mai mari coope
rative din județ, care a livrat pînă 
acum peste 2 300 tone de cartofi 
Zeci de vagoane au fost expediate de 
aici în multe localități ale țării- Coo
perativa își încheie bilanțul în mod 
satisfăcător și la livrările altor pro
duse alimentare : a vîndut pînă acum 
statului peste 2 400 hl de lapte, depă
șind graficul lunar, și a furnizat or
ganizațiilor comerciale cu peste 9 
tone mai multă carne.

„Dacă cooperativa noastră s-a dez
voltat mult în ultimii ani, iar bună
starea membrilor ei a crescut, asta 
se datorește, fără îndoială, și faptului 
că am îndeplinit întotdeauna obliga
țiile contractuale ce ne reveneau — 
ne spune președintele Csaki losef. 
Noi realizăm din contract toate veni
turile cooperativei., în anul de față 
am obținut din vînzarea cartofilor 
peste 1 400 000 lei. Cu banii aceștia, 
valoarea zilei-muncă s-a ridicat la 
peste 21 lei".

Anul acesta, cooperatorii din Tuș- 
nad, cultivatori de cartofi cu o ex
periență bogată, au primit din partea 
statului 1 000 tone de îngrășăminte 
chimice și peste 300 tone cartofi de 
sămînță, avansuri în bani etc. Aviația 
utilitară, a răspîndit cu promptitu
dine, ori de cîte ori a fost solicitată, 
soluții chimice împotriva dăunători
lor pe lanurile cooperativei. Co
operativa culege, în medie, 20 000 
kg de cartofi la hectar. Prima grijă 
a cooperatorilor a fost achitarea con
tractului. Ulterior, ei au suplimen
tat cu 100 tone de cartofi. Acum, 
conducerea cooperativei evaluează 
disponibilitățile, se string ultimii car
tofi de pe cimp și se conturează 
perspectiva depășirii contractului cu 
peste 400 de tone.

Aflăm că mulți cooperatori au 
oferit organizațiilor comerciale can
tități însemnate de cartofi recol
tate de pe loturile personale. 13 tone 
de cartofi au fost vîndute de coope
ratorii din Tușnad pînă în ziua de 
1 noiembrie. Și în comuna alăturată, 
Sînsimion, unde cooperativa a supli
mentat contractul cu 90 tone de car
tofi, am întîlnit mulți cooperatori 
care au vîndut statului o parte din 
recolta obținută pe loturile indivi
duale. Inițiativa a pornit de la însuși 
președintele cooperativei, Veres Be
niamin, care a oferit spre vînzare 
200 kg. Urmîndu-i exemplul, Szered 
Gherghely a vîndut 147 kg, Veres 
Sandor 100 kg și așa mai departe.

Atitudinea corectă, responsabilă, 
manifestată în cooperativele mențio
nate, contrastează puternic cu aceea 
pe care am întîlnit-o la alte coope
rative din județ. în situația statis
tică pe care organele locale de stat 
ne-au oferit-o la începutul anchetei 
figurau unele cooperative al căror 
contract fusese mult redus, avîndu-se 
în vedere că recolta a fost mai sla
bă datorită calamităților naturale. 
Dar nici după aceea contractele n-au 
fost îndeplinite. Astfel, cooperativa 
din Leliceni a livrat 37 tone din 145, 
iar cooperativa din Plăieșii de Jos 
n-a livrat nici măcar o tonă din cele 
120 specificate în contract.

Unele din cooperative resimt acum, 
la bilanț, deficiențele organizatorice 
de peste an, care s-au finalizat în 
mod firesc într-o recoltă slabă. Nu 
ne-am propus în aceste însemnări să 
facem o analiză a felului cum și-au 

lucrat pămintul cooperatorii din 
unitățile vizate. Asta va trebui s-o 
facă adunarea generală a respective
lor cooperative, împreună cu orga
nele locale de partid, cu direcția a- 
gricolă județeană. Mai mult, consi
derăm că o analiză a „cauzelor o- 
biective", pe seama cărora se aruncă 
în prezent vina nerespectării planului 
de producție și a contractelor, se im
pune în toate cooperativele deficitare 
din județ. Este totuși de amintit că 
dacă unele cooperative sînt restan- 
țiere în achitarea obligațiilor contrac
tuale, aceasta se datorește și faptului 
că sînt mult în întîrziere cu recol
tarea. Pare de necrezut, dar sub pri
virile oblăduitoare ale organelor a- 
gricole unele cooperative n-au treie
rat nici acum orzoaica, iar altele au 
rămas cu suprafețe mari de cartofi 
încă nerecoltate. Pînă acum două 
zile, la Casinu Nou mai erau 30 ha, 
la Izău — mai mult de 20 ha, la 
Misentea — aproape 30 ha ș.a.m.d.

La Mădărași, după spusele preșe
dintelui Biro Emeric, ar mai fi doar 
o „bucată de loc" cu cartofi nere
coltați. Am fost împreună pe cîmp. 
Numai pe tarlaua uneia din brigăzi 
mai erau aproximativ 10 ha cu cui
burile de cartofi intacte. La lucru, 
o mînă de oameni, mai mult femei.

— Dar unde sînt cooperatorii ?
— Dacă e frig, nu se lucrează — 

spune președintele.
— Și atunci cum terminați recol

tatul ?
Aici interlocutorul nostru ridică 

din umeri. Ciudat, dar treaba asta 
pare să nu-1 privească.

Cooperativa a încheiat un contract 
pentru 246 tone de cartofi și a livrat 
abia 34 de tone i n-a recoltat pînă 
acum nici varza, nici sfecla de za
hăr.

— Cînd scoateți sfecla 7
— După varză.
— Și varza 7
— După cartofi.
— Păi cu viteza asta...
— Mai e vreme, spune președin

tele
Așa își îndeplinesc semnatari! 

contractului de la Mădărași obliga
țiile ce și le-au asumat... Nu înțele
ge oare președintele ele la Mădărași 
că, semnînd contractul, a angajat nu 
numai onoarea personală ci și pe 
cea a cooperativei și a cooperato
rilor înșiși 7

Cooperativa din Sîndominic mai 
are de livrat mai mult de 200 tone 
de cartofi. Cooperativa a în
cheiat un contract și pentru orzoaica, 
dar, după recoltare, a pus de o par
te necesarul de sămînță, iar restul 
stă și acum în clăi, netreierat 
„Mai e vreme" — auzi și aici. Ce 
ușor se uită că, în cursul anu
lui, cooperativa a primit din 
partea statului 30 tone semințe de 
cartofi, avansuri în bani etc., atunci 
cînd era nevoie de ele și nimeni 
n-a spus : „Așteptați, că mai e 
vreme" 1

O atitudine de evidentă lipsă de 
respect față de obligațiile contrac
tuale se manifestă și la cooperativa 
din Frumoasa (președinte Anta Eu
gen). Pe cîmp mai sînt de cules car
tofii de pe 25 ha ; nu s-a cules nici 
sfecla ; 288 tone orzoaică sînt și ele 
lipsă în registrele beneficiarilor. 
Contractul cooperativei prevede li
vrarea unei cantități de 450 tone de

Domnule Iosif Stossel, zis, 
loșca ! Prin intermediul 
Procuraturii Ilfov, care 
mi-a pus la dispoziție, pen
tru lecturare, circa 2 000 
(două mii) și ceva de pa
gini de dosar, am reușit 
intr-o mare măsură să te 
cunosc. Din fișa personală 
reiese că te-ai născut la 
18 ianuarie 1920, in comu
na Bozieși-Beclean. Ești ce
tățean român, ai învățat 
4 (patru) clase primare și 
meseria de țesător, ți-ai sa
tisfăcut serviciul militar, 
n-ai mai avut antecedente 
penale, ești căsătorit, ai doi 
copii, ți-ai construit un a- 
partament in Balta Albă 
(Bloc H. 13).

Sînt sigur că te vor sur
prinde rîndurile mele și vei 
zice, în sinea dumitale : 
„Un publicist să scrie unui 
delincvent?" Domnule loșca, 
află că am luat această ho- 
tărîre pentru că ești un de
lincvent mat aparte.

în timp ce răsfoiam cp'* 
două mii și ceva de pagini 
cu „biografia" dumitale, 
sint nevoit să spun că am 
avut și ezitări in legătură 
cu inteligența pe care o 
posezi. La începutul lectu
rii am avut impresia că 
am de-a face cu un escroc 
oarecare. Ce făceai dum
neata ? Funcționai ca șef 
de secție, din anul 1962, 
(pînă la arestare), la în
treprinderea de industrie 
locală Snagov, secția eșar
fe, cu sediul în comuna 
Otopeni. Făceai aici eșarfe, 
fulare... și dumneata, ca șef 
de unitate, prin interme
diul oamenilor de încrede
re, nu angajai pe nimeni, 
nu semnai nici o cerere de 

cartofi, din care nu s-au livrat de- 
cît 83 de tone. De notat că, după re
coltare, s-a depozitat sămînță de 
cartofi în silozuri, adăugîndu-se în 
plus vreo 200 tone „așa, ca să fie", 
după cum explică contabilul coope
rativei, P. Eros.

Mai sînt și alte cooperative unde, 
dintr-un spirit de prevedere greșit 
înțeles, este reținut la siloz, pentru 
sămînță, un disponibil de cartofi 
peste necesar. La unele cooperative 
agricole, ne informează tov. Pakot 
Alexe, director al direcției agricole 
județene, s-au raportat la început ci
fre de recolte mai mici decît cele 
obținute în realitate. De pildă, la 
C.A.P. Joseni s-au găsit, după o ree
valuare a recoltei, 1 812 tone de car
tofi ; la C.A.P. Voșlobeni — 15 tone, 
iar la Lăzarea — nu mai puțin de 
250 tone de cartofi.

Neînțelegîndu-și îndatoririle, nici 
oțganele de stat respective nu ma
nifestă o atitudine corespunzătoare 
față de asemenea situații, nu insistă 
cu fermitatea cuvenită ca tot ceeaX 
ce este înscris în contracte să intre 
în bazele de recepție, iar ceea ce 
prisosește cooperatorilor să fie, de 
asemenea, vîndut statului. Sînt fapte 
care exprimă neajunsurile muncii 
politice a organizațiilor de partid din 
cooperative, a comitetelor comunale 
de partid

In cursul raidului nostru ne-am 
izbit de un fapt curios : se pare că 
direcția agricolă și I.L.F. de la 
Miercurea Ciuc nu au, cu toate situa
țiile pperativ^, cotidiene, frumos rin-, 
duite' pe hîrt’ie, o evidență citiră a 
liyrărilor‘în . județ, ceea ce nu poate 
decît să încurce lucrurile, să îngreu
neze urmărirea preluării produselor.’

Un cuvînt și pentru D.V.L.F. și 
reprezentanții săi Ia bazele de recep
ție. Anul trecut, pe piața Bucureștiu- 
lui au sosit cartofi cu pămînt. Am 
fost asigurați de către D.V.L.F. că 
anul acesta s-au luat măsuri ca baze
le de recepție să fie dotate cu utila
jul necesar curățirii și sortării carto
filor. Intr-adevăr, la baza de recep
ție din Cîrța, județul Harghita, am 
găsit înșirate la rampă mașini de sor
tat și benzi transportoare. Ce folos 
însă, dacă mașinile mai mult stau de
cît lucrează 7 Aici, cartofii sînt arun
cați pur și simplu în vagoane așa 
cum vin de pe cimp. Am asistat la 
încărcarea unui vagon pentru Craio
va, în care cartofii au fost încărcați 
împreună cu bulgări de pămînt și 
paie. Responsabilul bazei, Szabo 
Francisc, motivează că : „Nu este 
timp Sîntem în perioada de vîrf la 
încărcat". Adevărat, așa este, dar 
pentru ce au fost dotate bazele de 
recepție cu mașini speciale ? Nu toc
mai pentru perioade de vîrf 7

Fără îndoială neajunsurile sem
nalate, practicile dăunătoare vor 
trebui să constituie pentru comite
tul județean de partid, pentru co
mitetele comunale de partid prilej ' 
de analiză și reflecție, în așa fel ca 
măsurile ce vor fi luate să aibă 
drept efect întărirea muncii politi
ce, sporirea eficienței acesteia, să de
termine o mai bună organizare și, 
totodată, să imprime un înalt senti
ment de responsabilitate în toate 
unitățile și la fiecare cetățean în 
parte.

Ambrozie MUNTEANU

angajare, pînă nu era în
soțită de 5 ori 10 hîrtii de 
cite 100 și un fel de anga
jament precum că noul sa
lariat va da lunar din sa
lariul său cite 100 de lei 
pentru „conducere", „con
ducerea" fiind dumneata și

numărul), am aflat că, in 
perioada imediat apropia
tă, in secția dumitale s-au 
descoperit sustrageri de 
materiale, materii prime și 
că, in „jurul" unui inven
tar, s-a produs un Incen
diu care a adus pagube

această scrisoare. Nu în
țelegi încă ce m-a îndem
nat să-ți scriu. Faptul că 
aveai la hotelele „Negoiul" 
și „Union" camere închi
riate pentru „agrement", 
cu salariatele dumitale de la 
secția eșarfe de la Oto
peni, nu m-a făcut să săr

oamenii dumitale de în
credere.

Am vrut să azvîrl dosa
rul cit colo și, iartă-mă, am 
zis nu numai în gind : „E 
o pramatie dacă se ocupă 
cu chestii d-astea..." Procu
rorul de serviciu m-a rugat 
să-mi continui lectura. Po
vățuit de el. am continuat-o. 
Dumneata nu recunoști 
chiar toate aceste „isprăvi", 
dar ceva, ceva recunoști. 
Am avut răbdare și am ci
tit zeci, sute de declarații, 
care, iartă-mă, te acuză in 
problema adusă în discuție.

De la fila... (i-am uitat

Foileton de Micuță TÂNASE

„Snagovului" de aproape 1 
milion...

Domnule dragă, in pro
blema asta nu pot veni cu 
amănunte, pentru că aces
te fapte . formează obiectul 
altui dosar, care încă se 
mai cercetează și, ca atare, 
nu-mi pot permite să-ți 
trimit vești vesele ori tris
te.

Simt, prea iubitul meu 
în dungi, că, totuși, ești 
nelămurit in legătură cu

in sus. Nu mi-au spus prea 
mult nici chefurile pre
lungi de la Băneasa, de la 
„Parcul Privighetorilor", 
de la „Ambasador", ori 
„Hotelul-Nord"... (vezi fi
lele 44—45, 323—333, 326— 
338 etc.) Chestii d-astea 
fac și alții pînă la o adică...

Știi, domnule, unde m-ai 
inspăimîntat, unde mi-am 
dat seama că ești un „cap" ? 
Că ești foarte inteligent ?

POȚI SĂ-MI RĂSPUNZI 
LA ÎNTREBAREA „0RL“?

Scrisoare deschisă către un om închis

Scrisori
»

și telegrame 
adresate

C.C. al P.C.R., 
tovarășului 

Nicolae
Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

22 000 kg sfeclă de zahăr, 20 864 kg 
cicoare, depășind cifrele planificate.

Sîntem conștienți că la obținerea a- 
cestor importante sporuri de recoltă 
și-au adus cu prisosință aportul me
canizatorii, specialiștii salariațl de 
stat și muncitorii de la orașe care 
n-au precupețit nimic pentru a ne 
asigura cantități sporite de îngră
șăminte chimice, ierbicide, substanțe 
insecto-fungicide, tractoare și mașini 
agricole perfecționate.

Considerînd ca o primă datorie a 
sa, cooperativa și-a îndeplinit inte
gral obligațiile ce îi revin în asigu
rarea fondului central cu produse a- 
gricole și chiar a depășit prevede
rile inițiale ale contractului livrînd 
peste plan 1 200 tone cartofi pentru 
sămînță și consum, 31 tone grîu, 6 
tone orzoaică, 34 tone carne, aproape 
2 000 de păsări, 800 kg brînză 
telemea, peste 950 kg lînă și alte 
produse.

Acum, cînd strînsul culturilor tîrzii 
s-a terminat, cînd știm exact pro
ducțiile obținute, ne-am hotărît să 
vindem statului în plus încă 25 tone 
grîu, circa 10 tone carne, din care : 
5,5 tone porc, 4,5 tone vită și 0,5 
tone păsări. Totodată, înțelegînd ne
voile industriei și ale pieței numeroși 
țărani cooperatori au hotărît să vîn- 
dă statului cantități de cartofi care 
întrec nevoile de consum din gos
podăria lor personală. în același 
timp, raportăm C.C. al P.C.R. că am 
executat în condiții optime însămîn- 
țările de toamnă și pregătim temei
nic terenul pentru anul agricol viitor.

Avînd în frunte pe comuniști, har
nicii noștri cooperatori își vor inten
sifica eforturile pentru sporirea con
tinuă a producției vegetale și ani
male. aducînduȚși prin aceste efor
turi contribuția la îndeplinirea pre
vederilor Congresului a! X-lea al 
P.C.R

într-o, scrisoare semnată de. pre
ședintele cooperativei ,și de 5^cneta- 
rul comitetului ..de partid di.n>.;U.Qp- 
PERATIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE LANURILE, DIN SATUL 
LANURILE, COMUNA VIZIRU, JU
DEȚUL BRĂILA, se arată : Comu
niștii. întruniți în ședința din data 
de 29 octombrie 1969. se angajează 
în fața partidului și guvernului, per
sonal în fața dv„ tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să execute întregul com
plex de lucrări agricole din această 
tpamnă în perioada optimă și la un 
nivel calitativ superior ,

Ca urmare a unei producții sporite 
de porumb, cu peste 1.530 kg la ha 
față de prevederile planului, ne an
gajăm să livrăm statului peste con
tractul Inițial, de 1 320 tone, o can
titate de 1 160 tone i de asemenea, 
vom vinde statului, peste plan, 30 
tone ricin și vom depune eforturi 
pentru realizarea și depășirea planu
lui la carne de bovine cu 3 tone. 
Arăturile adînci de toamnă vor fi 
executate pe întreaga suprafață de 
2 000 ha pînă la data de 15 noiem
brie 1969. Pînă la data de 15 noiem
brie 1969, vom transporta întreaga 
cantitate de porumb contractată cu 
statul, precum și cea suplimentară și 
vom strînge și depozita în bune con
diții întreaga cantitate de coceni.

Vom depune toate eforturile pen
tru realizarea efectivelor de animale 
planificate la toate speciile și vom 
lua toate măsurile tehnico-organiza- 
torice pentru crearea condițiilor de 
realizare și depășire a producțiilor 
stabilite pentru anul 1970.
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Zi însorită la Slănic Moldova Foto : Gh. Vințilă

Frumuseți noi 
într-un vechi'
cartier ieșean

5
(Urmare din pag. I) lei, depășind astfel 

simțitor valoarea tota
lă a investițiilor aloca
te pentru construcția 
și dotarea tehnică a 
acestei unități.

Din discuțiile purta
re am aflat că numai 
în acest an beneficiile 
înregistrate vor ' în
suma 22 milioane lei. 
Toate sporurile de 
producție, realizate 
peste parametrii pro
iectați ai secțiilor, s-au 
obținut în principal 
pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Ni 
s-a ilustrat, apoi, prin 
cîteva cifre comparati
ve, măsura în care pa
rametrii proiectați au 
fost depășiți anul a- 
cesta, rezultînd că 
pe ansamblul unității 
creșterea este de 57.6 
la sută

E un argument con
vingător despre price
perea oamenilor. Iată 
și numele cîtorva din
tre ei : maiștrii prin
cipali loan Ștefano- 
vici și Vasile Tănase, 
despre care ni s-a 
spus că au calificat 
un mare număr de ti
neri,’ azi muncitori 
dintre cei mai buni.' 
Am auzit, de aseme
nea,' cuvinte calde 
despre priceperea, hăr
nicia și seriozitatea în 
producție a muncitori
lor Constantin Chifu, 
Antoaneta Huluță, Ște
fan Ailenei și mulți 
alții.

— Oamenii au cres
cut o dată cu fabrica, 
s-au 
ne-a 
Să 
piu 
dica 
viciul tehnologic, ar fi 
putut obține la absol
virea institutului cu 
ușurință un loc călduț 
A cerut însă să vină 
într-o întreprindere 
nouă, a sosit la noi, și 
astăzi în ruptul capu
lui n-ar accepta să-și 
mute serviciul în altă 
parte, la un birou.

într-o sală 
am văzut o 
ziție restrînsă 
prinzînd principalele 
sortimente realizate 
de către această nouă 
unitate industrială. A- 
trag atenția garniturile 
„Norma", compuse din 
17 piese, în care se in
clud patru vitrine gen 
bibliotecă, bar, cana
pea, două fotolii, mă
suță pentru reviste, 
masă extensibilă, 6

zeci de 
mecanice 
chimice, 
magazi- 

formă

> bucătării din cele mai
> practice din punctul 
| de vedere al utilității 
) și al curățeniei — 
I peste treizeci de mii 
, metri cubi de masă 
’ lemnoasă. Bogăția pă-
■ durilor, prin 
r operațiuni 
I și procese 
I reapare în 
) ne într-o

nouă și calitativ supe- 
l rioară. în limbajul ci- 
. frelor se sintetizează
■ în produse cu o valoa- 
’ re finită de peste 146
> milioane lei în acest 
) an. Adică de trei ori 
) mai mare decît cea ob- 
) ținută în anul în care 
& a intrat în funcțiune 
k această unitate econo- 
' mică.
’ — Anul viitor, ne-a
> spus directorul unită-
> ții, producția noastră
> va crește substanțial,
) cu peste 12 milioane ' 
) de lei, și aceasta nu- 
. mai pe seama solicită- 1 

rilor sporite de export.
■ Beneficiarii externi 
’ din 15 țări dau o fru
it. moașă apreciere mobi-
• lei ieșene.
; Este o hotă pît se 
. poate de bună pentru 
’ talentul și efortul' de- 
’ pus de oamenii fabri- ' 
’ cii, de a-și impune
• produsele în țări ca
> U.R.S.S., S.U.A., Cana- 
1 da. Japonia, Anglia, 
; Elveția, Ungaria, O- 
( landa, Franța, Belgia 
. și multe altele, cu o

binecunoscută tradiție 
' în arta industriei lem-
• nului și a mobilei în
> special, ceea ce pre- 
» supune că au și cum- 
I părători exigenți. Se 
l mai poate arăta,

asemenea, că numai 
Anglia se 
exemplu, .

1 producția de 
i fabricată aici
> export.
, - Ca
i generală, 
, ne, tovarășe director, 
, că fabrica este cît se

poate de rentabilă.
' — în anii de cînd
' funcționează, s-au li

vrat comerțului intern 
și extern peste o sută 
de mii garnituri de 
mobilă și mai bine de 
șapte milioane scaune 
tapisate și netapisate, 
din care 70 la sută 
s-au vîndut peste ho
tare. Tot în această 
perioadă, noi am dat 
statului beneficiîv de 
peste o sută milioane.

legat de ea - 
spus directorul 

dau un exem- 
Inginera Ro- 

Roșca, de la ser-

mică 
expo- 

cu-

de
In 
de: vinde, 

jumătate din 
scaune 

aici pentru
o concluzie 
se poate spu-

Unde crezi dumneata ? Pe 
la fila 1814 ori 15.

Care va să zică, dumnec 
ta erai angajat din anul 
1962 și pînă la arestare, 
care s-a petrecut nu de 
mult, ca șef de secție la 
Otopeni. în această perioa
dă n-ai avut nici o lipsă

nemotivată. Pentru aceas
tă corectitudine ai primit 
de nenumărate ori și pri
me. Este ? Te felicit ! Este I

Dar, omule, vino mai la 
gratii, să te văd mai bine 1 
Ești formidabil ! Deși n-ai 
avut nici o lipsă nemoti
vată, deși ai fost prezent 
la „datorie", totuși ai mai 
lucrat in aceeași perioadă 
și altundeva. Apari ca sa
lariat la cooperativa „Drum 
Nou“-Bucov, din comuna 
Poenarii- Burchii Prahova. 
Iți iei „venituri" de la 
C.A.P. Chiajna. Semnezi 
state de plată, ca respon

scaune ș. a. Dintr-o a- S 
semenea garnitură se \ 
pot combina — la do- ( 
rință — un dormitor, C 
sufragerie și cameră c 
de zi. Furnirele de fag ? 
sau nuc, în care se / 
execută această mobi- > 
lă, conferă eleganță. S 
O altă garnitură, for- \ 
mată din șapte pie- C 
se, este botezată la C 
fel ca și multisecu- < 
larul oraș de pe malul ? 
Someșului — „Cluj". Z 
Se distinge, apoi, solir ■■» 
ditatea cu care s 
executat mooilier 
pentru copii, ținîîpu^ 
du-se seama de ca-’C 
priclile și vîrsta lor. r 
Vedem aici diferite r 
mărimi de paturi, pu- ? 
pitre și mici birouri » 
de lucru, iar pentru r 
cei din clasa I elemen- ? 
tară — colțare care se J 
pliază într-un singur > 
ansamblu. Ș

Mai erau expuse, > 
printre alte piese, \ 
noile fotolii gen „ro- C 
coco", diferite tipuri C 
de mese pentru sufra- C 
gerii și saloane, toate f 
fabricate din lemn 
masiv. *■

— Observați sculp- J 
tura aceasta, ni s-a 1 
spus Ea se realizează,,) 
in prezent mecanic, C 
prin matrițare, proce- r 
deu care în producția 
de mobilă din țara ' 
noastră se aplică pen- z 
tru prima dată în a- z 
ceasta unitate. Metoda > 
asigură o înaltă pro- Ș 
ductivitate a muncii. )

„Mobiîa“-Iași va cu- C 
noaște în următorii C 
ani importante înnoiri r 
și extinderi. Se va Z 
construi încă o fabri- Z 
că de plăci aglomera- z 
te, în care urmează S 
să-și găsească o valo- ) 
rificare superioară de- C 
șeurile de lemn rezul- C 
tate din procesele teh- r 
nologice anterioare. Se Z 
va dezvolta cu circa z 
l 000 mp suprafața de z 
producție din secția > 
mobilă corp. Alte pla- S 

fie ) 
ca- C 
din c

nuri urmează să 
materializate în 
drul investițiilor 
anii viitori, menite să 
ducă la ridicarea gra
dului de tehnicitate, 
productivitate și cali
tate a sortimentelor 
din lemn fabricate 
aici. Această unitate 
Industrială se afirmă, 
astfel, tot mai mult în 
economia modernă și 
viguroasă a bătrînului 
și tot mai tînărului 
Iași.

sabil al unor ateliere de 
fabricat nasturi, care sint 
patronate de secția textile 
din comuna Vidra-Ilfov. Si, 
ceea ce te „ridică" și mai 
mult in ochii mei, este... 
Cu asta, m-ai dărimat. Dacă 
Al. Capone mai trăia, 
îți trimitea pachet in 
fiecare lună plus 500 mă- 
rășești. Cum ai reușit, 
domnule, să iei salariu și 
de la C.A.P. Vișeul de Sus, 
jud. Maramureș ? Uluitor !

Află că, înainte de a-ți 
scrie, am studiat cu mare 
atenție dosarele și, mai a- 
les, statele de plată ale ce
lor trei cosmonauți care au 
făcut zboruri spre Lună. 
Am avut o oarecare dezi
luzie. Nu figurai printre ei. 
Mă mir. Cum ți-a scăpai 
un salariu de cosmonaut ?

Prea iubitul meu, actual
mente vărgat, îți apreciez 
inteligenta. De aceea te rog 
din suflet, spune-mi și 
mie : ești oare atîta de 
deștept ori ai dat (și-ai 
căutat) numai de gură cas
că. Și mai spune-mi (că 
experiență ai !) sint chiar 
atit de mulți „gură cască" 
pe pămintul ăsta 2 Sau ai 
priviri hipnotice ? I-ai 
adormit pe toți ! ? Chiar 
pe toți cei care trebuiau 
să te controleze 7 Ori...

Răspunde-mi. te rog, dacă 
nu la toate întrebările, ba
rem la ultima. Adică la : 
„ORI"... Si poate-mi dai 
și niște adrese...

îți urez cît mai mulți ani! 
P.S. Poate conducerea pe
nitenciarului unde se află 
susnumitul va avea bună
voința să-i înmîneze scri
soarea și să-i spună că aș
tept răspuns.



/

/
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ÎN ÎNTREPRINDERI

DIN JUDEȚUL SIBIU»

în spațiile uzinale
nefolosite se află
milioane de lei

producție
Pe baza înfăptuirii programului de 

investiții; prevăzut în actualul cinci
nal pentru județul Sibiu, au intrat. în 
funcțiune multe obiective și ca
pacități noi de producție, ceea ce a 
determinat creșterea substanțială a 
volumului fondurilor fixe. Numai în 
ultimii trei ani, prin investirea a 
peste 4 miliarde de lei, valoarea fon
durilor fixe din industria județului a 
sporit cu 41 la sută. Creșteri mai 
mari au fost obținute în ramurile 
liotărîtoare ale economiei județului i 
93 la sută în industria chimică și a 
metalelor neferoase, 33 la sută în 
construcția de mașini,' 30 la sută în 
sectorul extracției de combustibili. 
Dar, faptele, realitatea arată că 
r- sir de întreprinderi din județul 
f înțeleg cu greu necesitatea ca 
tonu„rile statului investite în utilaje 
moderne și hale spațioase să fie 
recuperate cît mai repede prin rea
lizarea de produse care să satisfa
că nevoile economiei, prin asigura
rea de acumulări crescînde, prin în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan.

în județ s-au identificat spații 
de producție neutilizate sau fo
losite necorespunzător în supra
față de 15 000 mp, valoarea lor 
ridicîhdu-se la 13 milioane lei. 
Aceste spații nu numai că nu produc, 
dar încarcă prețul de cost al produ
selor, prin amortismentele aferente, 
cu peste 400 000 lei anual și dimi
nuează nivelul indicatorilor finan
ciari al planului. „Recordul" în 
această privință îl deține uzina 
„Carbosin" <” ~ .. 1
există o suprafață de peste t0 500 mp 
nefolosită de mai mult timp. Cum , 
șf-a ajuns aici ? Acum doi ani a 

1 oH abandonată producția negrului 
1 fum prin procedeul tamburi — 
,jt.ivează comitetul de direcție al

lei. Soluții eficace se găsesc și la u- 
zina chimico-metalurgică din aceeași 
localitate, unde prin construirea de 
cuptoare, în hala de pregătire (lu
crări cu o valoare de circa 10 mi
lioane lei), se pot prelucra concentra
tele de la Leșul Ursului, rezultînd a- 
nual o producție de 35 000 tone acid 
sulfuric, în valoare de 22 milioane 
lei. Similar, în hala de electroliză 
a plumbului, prin investirea unor 
fonduri de 15 milioane lei pentru in
stalații, s-ar putea realiza o produc
ție suplimentară de 90 milioane lei 
anual.

Dar nu numai pe ac&astă cale se 
pot obține sporuri însemnate de pro
ducție, ci și prin folosirea la în
treaga capacitate a utilajelor, mași
nilor și instalațiilor de care dispun 
unitățile industriale din județul 
nostru. în această privință, nu pu
tem trece cu vederea că în județul 
Sibiu există un volum ridicat de mij
loace fixe care nu produc deloc. 
Lista lor este lungă întreprinderea 
de foraj din Mediaș dispune de mij
loace fixe nefolosite în valoare de 
25 milioane lei, Uzina chimico-meta
lurgică din Copșa Mică — de 5 mi
lioane Iei, întreprinderea de moră- 
rit și panificație Sibiu — de 3 mi
lioane lei, uzina „Automecanica" din 
Mediaș — de 1,5 milioane lei.

Pe baza indicațiilor date de con
ducerea partidului de a se interveni 
imediat, energic pentru introducerea 
în circuitul economic a tuturor fon
durilor fixe nefolosite, comitetul ju- 

. dețean de partid a constituit în luna
d’P _ unr'e martie a.c. un colectiv coordonator,

care ,șă analizeze lunar situația fon
durilor fixe inactive și să stabi
lească măsuri pentru continua dimi
nuare a volumului lor. Putem apre
cia că în acest timp s-au obținut 
unele rezultate în acest domeniu. 
Pînă in luna august, volumul fon
durilor fixe inactive a fost, micșorat 
cu 13 milioane lei. Apare cu totul 
inadmisibilă situația din unele între
prinderi — ca „Electromontaj" Sibiu, 
Uzina de piese auto-Sibiu, întreprin
derea de extracție Mediaș — unde 
volumul acestor mijloace în toc să 
scadă, este în creștere. Desigur, este 
vorba de o subapreciere a efecteloi1 
negative pe care le generează men
ținerea în inactivitate și, cu atît mai 
mult, creșterea volumului de utilaje 
nefolosite.

Important este ca toate posibilită
țile reale, existente în industria ju
dețului, să fie prinse în pla
nul pe anul viitor, pentru ca 
— necontenit — producția și pro
ductivitatea muncii să crească 
sistematic, pentru ca sarcinile de 
plan să nu se mai îndeplinească „pe 
muche", iar forța productivă a în
treprinderilor să dea efecte econo
mice maxime

ilzinei. Au rămas de aici spații cons
truite în suprafață de 10 100 mp. Res
tul de 400 mp reprezintă clădirile 
fostei fabrici de formaldehidâ. la 
care, de asemenea, s-a renunțat. 
Evident, tehnica modernă trebuie in
trodusă și la „Carbosin". Dar, de ce, 
de atîta timp, nu se găsește o desti
nație potrivită acestor spații ? Fap
tul că o parte din ele sînt utilizate 
acum pentru... birouri nu face decît 
să întărească convingerea că pro
blema nu este bine înțeleasă nici de 
conducerea uzinei și nici de forurile 
de resort din Ministerul Industriei 
Chimice.

La Uzina chimico-metalurgică 
Copșa Mică, întreprindere dezvoltată 
și modernizată în ultimii ani, o 
suprafață de circa 2 100 mp este uti
lizată în alte scopuri decît s-a pre
văzut inițial, sau nu produce nimic. 
O parte din această suprafață nu se 
folosește datorită introducerii unui 
procedeu tehnologic mai productiv. 
Este vorba de hala de prăjire. Intro
ducerea unui procedeu mai modern, 
mai productiv, este un lucru demn 
de toată lauda pentru cadrele tehnice 
și economice ale unei întreprinderi, 
în cazul uzinei din Copșa Mică, a- 
cest lucru a fost făcut doar pe ju
mătate. Uzina chimico-metalurgică 
Copșa Mică n-a fost ferită nici ea de 
„maladia" gigantomaniei de care su
feră unii proiectanți. încă de la con
ceperea noilor secții pe planșetă, hala 
de electroliză a plumbului.a fost pre
văzută cu o suprafață suplimentară 
de 400 mp., necesară, chipurile, 
tunci cînd se va concentra în uzină 
întreaga producție de plumb. După 
toate probabilitățile, această suprafață 
își va găsi o utilizare productivă abia 
în anul... 1980. Este oare atit de mare 
spiritul de prevedere, dar mai ales, 
„punga" forului de resort din 
Ministerul Industriei Chimice ca 
să aprobe asemenea investiții ? O ana
liză atentă din partea forului de re
sort la această întreprindere și mai 
ales măsuri operative, eficace, se im
pun cît mai urgent. Fiindcă economia 
națională nu-și poate permite să fi
nanțeze lucrări industriale fără o fi
nalitate practică, ce blochează fon
duri de investiții cărora li se puteau 
da o altă utilizare.

Analiza făcută de comisia noastră 
economică a pus în evidență și alte 
rezerve potențiale de utilizare supe
rioară a capacităților și spațiilor in
dustriale, de creștere a producției 
șl productivității muncii peste sar
cinile planificate. La fabrica de cio
rapi „7 Noiembrie" din Sibiu, spre 
exemplu, s-a identificat o suprafață 
disponibilă de 700 mp. Calculele 
făcute în cursul investigațiilor 
noastre au arătat că produc
ția ce s-ar putea realiza în ca
pacitățile și spațiile neutilizate — în 
parte amintite mai sus —■ se ri
dică anual, pe ansamblul județului, 
la cîteva zeci de milioane lei. Și mi 
este vorba de estimări scriptice, ci 
de posibilități reale, care pot fi puse 
în valoare prin lucrări de reamena- 
jare și dotări care nu necesită chel
tuieli prea mari. Un singur exemplu : 
prin redarea în procesul de produc
ție a spațiilor nefolosite la uzina 
„Carbosin" din Copșa Mică, cu un 
volum de cheltuieli sub 2 milioane 
lei s-ar obține un spor de produc
ție de 28 milioane lei anual. Se cu
vine precizat că produsele fabricate 
aici — negru] de fum, stiplexul și 
altele — sînt mult solicitate și pe 
piața externă. In același timp, chel
tuielile necesare pentru readucerea 
1n circuitul productiv a suprafețelor 
de la „Carbosin" pot scuti un volum 
d« investiții de aproape 9 milioane

Petru ISDRÂÎLA
Romul COSMAN
din Comisia economică 
a Comitetului județean Sibiu 
al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

POTICNELI PĂGUBITOARE
LA FINIȘUL RECOLTATULUI

Ne aflăm aproape de finișul unei pe
rioade de muncă asidue pentru terminarea 
recoltării porumbului și a altor culturi. 
Pînă în ziua de 30 octombrie, porumbul a 
fost recoltat de pe 94 la sută ,din supra
fețele cultivate în întreprinderile agricole 
de stat și de pe 92 la sută în cooperativele 
agricole. Suprafețe însemnate mai sînt de 
recoltat îndeosebi în cooperativele agricole 
din județele Constanța, Tulcea, Mureș, Bu
zău, Cluj etc. De asemenea, recoltarea po
rumbului este întîrziată în județele Brașov, 
Bistrița-Năsăud, Sibiu. Ținînd seama de 
timpul înaintat, de faptul că suprafețele 
râmase se localizează intr-un număr re- 
strîns de județe și comune, se impune ca, 
în această perioadă, organele agricole să-și 
concentreze eforturile pentru sprijinirea 
unităților răihase în urmă, să întreprindă 
măsuri eficiente pentru terminarea, în. cel 
mai scurt timp posibil, a transportului și 
depozitării întregii recolte. Din informa
țiile sosite la redacție rezultă că în multe 
cooperative agricole care au raportat în
cheierea recoltării porumbului, nu a. fost 
transportată de pe; cîmp -întreaga cantitate 
de știuleți. Poate că, la prima vedere, ce 
a rămas pe cîmp nu reprezintă prea mult, 
dar, dacă se ia în considerare întreaga su
prafață a unei cooperative agricole sau a 
unui județ, rezultă că porumbul risipit însu
mează cantități apreciabile. De asemenea, 
se constată că pe mari suprafețe cocenii 
stau vraiște pe cîmp fiind supuși degra
dării. Or, recoltatul nu poate fi considerat 
încheiat pînă cînd ultimul bob de porumb 
sau alte produse din noua recoltă nu sînt 
transportate și depozitate în condiții co
respunzătoare, la adăpost de intemperii, 
Strîngerea și depozitarea întregii recolte, 
prevenirea pierderilor, a sustragerilor este 
în această perioadă obligația primordială 
a conducerilor unităților agricole socialiste, 
a direcțiilor agricole și uniunilor coopera
tiste județene, a delegaților trimiși să acor
de sprijin pentru efectuarea lucrărilor 
agricole. Este imperios necesar ca în fiecare 
cooperativă agricolă, pe fiecare tarla să se 
controleze cu minuțiozitate 
s-a lucrat la recoltare, să 
imediate pentru strîngerea 
tuturor produselor toamnei, 
forța de muncă, mijloacele 
transport să fie folosite cu

modul în care 
se ia măsuri 
și transportul 
In aceste zile, 

mecanice și de 
întreaga capa-

citate de lucru zi și noapte pentru ca 
nimic din recolta acestui an să nu se 
piardă.

în cadrul unui raid anchetă întreprins în 
cooperativele agricole din județul Bistrița- 
Năsăud a reieșit că în timp ce unele uni
tăți au terminat recoltatul, altele tergiver
sează această importantă lucrare. In acest 
județ 20 de cooperative agricole au termi
nat recoltatul culturilor de toamnă, inclu
siv porumbul. Altele vor încheia această lu
crare în cîteva zile. Sînt demne de remar
cat eforturile pe care țăranii cooperatori 
le fac pentru a pune la adăpost recolta 
acestui an. în alte cooperative ca Herina, 
Sînmihaiu de Cîmpie, Urmeniș, Tagu, Șop- 
teriu și altele, lucrările continuă să se des
fășoare cu încetinitorul.

Cu o săptămînă în urmă, în cadrul unui 
raid-anchetă, atrăgeam atenția președintelui 
Simion Jurcan și ing. Mircea Gherman, de 
la cooperativa Urmeniș, că sînt mult ră
mași în urmă cu recoltatul, că mijloacele 
de transport și forța de muncă nu sînt pe 
deplin utilizate. Ei ne-au- spus atunci că 
„nu există lipsuri în organizare, totul mer
ge bine". Ceea ce ne-a împiedicat — spu
neau ei — a fost sfecla de zahăr care a 
solicitat brațe de muncă și un număr mare 
de atelaje de transport, dar că această lu
crare va fi încheiată într-o zi-două. Apoi., 
toată lumea va lucra la porumb, pentru ca și 
acesta în cîteva zile să ajungă în hambare. 
Iată însă că ei nu și-au respectat promi
siunea. în această unitate mai sînt încă de 
recoltat aproape 100 ha cu porumb. Forța 
de muncă și mijloacele de transport nu sînt 
rațional folosite. La cooperativa Herina, de 
asemenea, președintele Dionisie Bilegan 
ne-a dat asigurări că după ce se termină 
recoltatul strugurilor se va strînge și po
rumbul în două-trei zile. Or, pînă acum 
numai o mică parte din porumb este cu
les. Cel mai slab se prezintă lucrurile la 
cooperativa agricolă din Monor. Pînă acum 
s-a spus că dată fiind așezarea ei în zona 
premontană, culturile ajung mai tîrziu la 
maturitate. Dar în prezent nu se mai poate 
ipvoca acest motiv. Din cauză că nu s-au 
luat măsuri eficiente pentru mobilizarea 
largă a tuturor brațelor 
recoltate doar 82 ha cu 
243 existente.

în unele unități, așa
Uriu, după terminarea însămînțărilor s-a 
intrat într-o fază de „relaxare". Abia în

la muncă, au fost 
porumb din cele

cum este cazul la

sectorul greu
Fabrica de piese de schimb din Găești. Hala de prelucrări mecanice

tea, un delegat special al fabricii 
va pleca să contracteze livrarea că
rămizii necesare. „Pe acest șantier, 
lucrurile au mers, în general, bine 
pînă acum — ne relata tov. Anatolie 
Oțel, inginer șef al șantierului 1, din 
cadrul întreprinderii de construcții- 
montaj București. Dar, pentru că nu 
avem 70 tone de cărămidă refrac
tară, termenul de intrare în func
țiune a - întregii capacități de pro
ducție este periclitat, iar eforturile 
tuturor ce au lucrat aici ar putea 
fi compromise. Beneficiarul abia 
pleacg. la contractare. Dar ce a fă
cut pînă acum ?“

într-adevăr, de ce s-a luat aceas
tă măsură doar acum, în ceasul al 
12-lea — cînd termenul de intrare 
în funcțiune a fabricii, la întreaga 
ei capacitate, bate la ușă — și nu 
mai din timp ? Ni s-a vorbit de că
derea plafonului unei magazii în 
care erau depozitate cărămizile, 
de . un incendiu datorat negli
jenței, dar care au avut loc cu luni 
de zile fn urmă 1 „Știți, e 
vorba de o hotărîre luată de ...sus. 
Nu se prea obișnuiește, nu e tocmai 
uzual". — argumenta șejiul serviciu
lui investiții al fabricii. Ce nu se 
prea obișnuiește și ce nu e tocmai 
uzual ? Să se facă o aprovizionare 
rațională, operativă, corespunzătoa
re necesităților bunului mers al lu
crărilor de investiții, să se depună 
toate eforturile pentru asigurarea 
permanentă, la timp, cantitativ, ca
litativ și sortimental a tuturor ma
terialelor ? Pagubele aduse econo
miei naționale sînt duble. Mai 
întîi, s-a dus pe apa sîmbetei 
o sumă, relativ importantă, con
travaloarea cărămizilor distruse. 
Apoi, „cuptorul 5 nu se mai poate 
pune în funcțiune pînă la sfîrșitul 
anului", a afireciat directorul ge
neral al combinatului de sticlă.

Concret, ce înseamnă această în- 
tîrziere?. De la începutul anului 
următor, în fiecare zi. s-ar putea 
pierde o producție de 40 000 pahare 
— iar, dacă ținem seama de capaci
tatea finală, cîte 160 000 pahare zil
nic. E bice, desigur, că două din-

tre cuptoare au intrat fn funcțiune 
înainte de termenul prevăzut. Dar 
producția de butelii și flacoane ob
ținută, pe această cale, suplimentar 
nu poate compensa restanța la pro
ducția de pahare și alte articole de 
menaj, restanță care, cum am ară
tat, din luna ianuarie 1970, cu fiecare 
zi își poate spori volumul. Iată, 
deci, cum neglijența și lipsa spiri
tului de prevedere pot compro
mite — la doi pași de Ministerul 
Industriei Ușoare — debutul indus-

ultimele zile, cînd termometrul a scăzut, 
s-au intensificat muncile de recoltare.

După concepția unor conducători de uni
tăți și ingineri agronomi de la organele 
agricole județene, recoltatul porumbului 
înseamnă doar culegerea știuleților și de
pozitarea lor în cîmp sau în magazii. 
La cooperativele Șintereag, Crainimăt, Be- 
clean etc., se consideră că recoltatul s-a 
încheiat, deși cîmpul este plin cu coceni 
netransportați Or, această stare de lucruri 
duce la pierderi mari de coceni și creează 
greutăți tractoriștilor care, pe alocuri, lu
crează intens la efectuarea arăturilor de 
toamnă. Această situație este vizibilă și 
la cooperativa Herina, unde tarlalele arată 
ca niște table de șah, unele recoltate, altele 
hu. Atelajele cooperativei în loc să trans
porte porumbul, și tot ceea ce mai este 
pe cîmp, au plecat după diverse materiale. 
De fapt, aici, conducătorii de atelaje au un 
„regim preferențial" ; ei vin mai tîrziu 
la lucru și pleacă mai devreme. Ciudată 
mentalitate I Acum cînd este atîta nevoie 
de fiecare atelaj, nu poate fi admis ca 
acestea să nu fie utilizate cu întreaga ca
pacitate de lucru la transportul produselor

In multe cooperative agricole s-a înce-' 
tățenit obiceiul ca primele cantități de 
produse recoltate să fie transportate la 
bazele de recepție în contul contractelor. 
Așa procedează cooperativele din Bistrița, 
Braniștea, Reteag, Miceștii de Cîmpie și 
altele. Unele consilii de conducere nu au 
organizat transportul la bazele de recep
ție. După cum ne-a declarat tov. loan 
Năsăudeanu, directorul întreprinderii ju
dețene de valorificare a cerealelor, pînă în 
ziua de 30 octombrie, un număr de 31 de 
cooperative n-au transportat la baze nici 
o tonă de porumb. „începem mîine trans
portul" — ne spunea ing. I-Iorea Tirău, de la 
cooperativa Căianul Mic De ce mîine. și 
nu azi ?

Tendința de a tergiversa recoltatul și 
transportul porumbului, al cocenilor și a) 
altor produse este deosebit de păgubitoare 
Este necesar ca direcția agricolă, uniunea 
cooperatistă județeană să-și axeze efortu
rile pe sprijinirea cooperativelor agricole 
în care lucrările șchioapătă. să organizeze 
temeinic munca pentru ca. în cel mai scurt 
timp posibil, porumbul de pe fiecare hectar 
să fie strîns și depozitat în condiții cores
punzătoare. orevenindu-se orice pierdere.

A apărut

Foto : M. Cioo

programare automată

Al. MUREȘAN

„PROBLEME ECONOMICE"

nr. 10/1969
Din cuprins tac parte articolele : „Investițiile — 

tactor esențial al dinamismului economic al Româ
niei" de Dr. COSTINEL LAZAR și GHEORGHE 
GORINCU ; „Progresul tehnic și schimbările can- 
titative-calitativc in structura muncitorilor indus
triali" de M. IONESCU ; „Inteligența electronică" 
in conducerea și organizarea activității productive 
la nivel micro și macroeconomic" de EUGEN NI- 
CULESCU-MIZIL • „Dezvoltarea industriei alimen
tare în perioada 1971 — 1975 de GHEORGHE MOL
DOVAN ! „Coordonate ale rentabilizării întreprin
derilor pentru mecanizarea agriculturii" de 1 
BIANU ; „Tendințe ale dezvoltării industriei româ
nești in preajma celui de-al doilea război mon
dial" de M 1OVANELLI : „Centralizarea capitalu
rilor, proces major al capitalismului contemporan" 
de Dr. EUGEN PRAHOVFANU.

Revista mai cuprinde rubricile : DEZBATERI, 
SOCIOLOGIE ECONOMICĂ, CONSULTAȚII, ÎN
SEMNĂRI, CRITICA Șl BIBLIOGRAFIE, INFOR
MAȚII ȘTIINȚIFICE ȘT PUBLICITATE.

programare automată — in valoare 
de numai 0,12 la sută din fondurile 
totale investite — încă nu au fost asi
gurate din import.

— Dacă nu se vor primi la timp 
cele două redresoare, — ne spunea 
cu îngriji

■ inginerul șef al întreprinderii — în 
locul acumulatoarelor uscate vom 
fabrica mai multe din cele încărcate 
cu electrolit, a căror perioadă de 
păstrare pînă la folosire, se știe, este 
de cîteva ori mai mică

jorare tov. Eroftei Boeriu,

„MICILE NEGLIJENTE"
SĂ NU COMPROMITĂ

ÎNCEPEREA PRODUCȚIEI!
iK
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trial total al Fabricii de articole de 
sticlărie...

Tot de o buturugă mică se împie
dică și finalizarea, adică punerea în 
funcțiune la sfîrșitul acestui an, a in
vestiției ce se realizează la între
prinderea „Acumulatorul", prin care 
capacitatea de producție din anul 
1967 va fi mărită de circa 3,5 ori în 
aceste zile — deși, în decursul timpu
lui, lucrările de investiții nu s-au 
desfășurat permanent intr-un ritm 
alert — majoritatea modernelor uti
laje și instalații montate la această 
unitate a Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini se află sau vor 
intra în probe tehnologice Totuși, 
punerea în funcțiune a. întregii capa
cități, la 31 decembrie 1969. conform 
planului, nu este certă De ce ? Pen
tru că două redresoare ou siliciu, cu

S-au depus sau nu la timp fișele 
tehnice pentru importul celor două 
redresoare, la organele de comerț ex
terior ? Ni s-a spus că da I Și atunci, 
cum se explică lipsa lor, neasigura- 
rea lor pînă la această dată ? Tov. 
ing. Mircea Năstase. noul director 
general al t.S.C.E. „Mașinimport", 
după ce s-a informat asupra proble
mei, ne-a dat un răspuns din care am 
înțeles că vinovat „nu ar fi nimeni", 
că trebuie ținut seama și de meto
dologia de lucru — destul de contor
sionată și care cere timp — și că, in 
final cele două redresoare sînt con
tractate și au termene de livrare 
in... luna martie 1970

— Chiar nu se mai poate face ni
mic pentru devansarea acestor ter
mene de livrare ? După cum știți, 
intrarea în funcțiune a noilor capa-

citați de producție de la întreprin
derea „Acumulatorul" este prevăzu
tă pentru 31 decembrie 1969. Or, fără 
aceste redresoare...

— O să încercăm, cu toată stăruin
ța, să mai apropiem termenele de li
vrare — ne-a răspuns directorul ge
neral. Șanse prea mari, sincer să fiu, 
nu prea sînt, însă!

★

Lipsesc cîteva tone de cărămidă j 
nu au fost aduse încă două redre
soare... „Ei și ? O să le aducem și to
tul va fi în ordine !“ — sînt tentați 
să dea replica cei care răspund de 
bunul mers al multor investiții din 
întreprinderile bucureștene. Totul 
va fi în ordine ? Nu I Fiecare lucru 
trebuie făcut la timp, atunci cînd s-a 
prevăzut. Acest la timp trebuie în
tocmai înțeles cînd este vorba de pu
nerea în funcțiune a noilor capaci
tăți și obiective industriale, de înce
perea recuperării fondurilor investi
te de stat. Or, ambele cazuri investi
gate — și ca ele, multe altele — con
stituie exemple concludente pentru 
lipsa de interes ce se manifestă din 
partea unora din factorii implicați în 
realizarea acestor investiții, lipsă de 
interes cu atît mai dăunătoare cu cît 
se manifestă în momentul în care 
eforturile statului trebuie să se fina
lizeze. Este oare firesc ca tocmai a- 
cum, la scadență, să nu se soluționeze 
operativ toate defecțiunile care, în 
timpul executării lucrărilor, au fost 
trecute ușo.r cu vederea ? Cei care 
susțin o asemenea fatalitate, cei răs
punzători de provocarea sau tolera
rea acestor neajunsuri trebuie să su
porte direct consecințele modului 
defectuos în care și-au făcut datoria

Nu este permis ca. din cauza unor 
neajunsuri mici, dar cu implicații 
mari, unele din importantele capaci
tăți și obiective industriale, cu ter
men de punere în funcțiune în acest 
trimestru, să nu înceapă să producă 
la data stabilită Mai ales că fiecare 
din cele 29 capacități și obiective 
economice noi din București s-au 
aflat și se află sub ochii ministere
lor, ai organelor locale de partid, că 
producția lor contează în balanțele 
noastre industriale.
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Nu este un secret 
pentru nimeni : preo
cuparea pentru dez
voltarea și perfectio
narea întregii game de 
repere ale autocamioa
nelor și tractoarelor 
care ies de pe porțile 
Uzinei de autocamioa
ne Brașov cunoaște o 
frumoasă tradiție. Ul
tima noutate pe care 
v-o comunicăm se in
tegrează in același va
loros context. Produc
ția de carburatoare a 
sporit la 85 000 de bu
căți pe an, iar cele, 
nouă tipuri dc carbu
ratoare produse aco
peră întregul necesar 
pentru autocamioane, 
autovehicule, locomo
tive de 350 și 700 C.P.,

viteza
tractoare șl motoare 
stabile. încă o sublinie
re : pe plan calitativ, 
ultimele studii și cer
cetări complexe efec
tuate în comun de spe
cialiștii uzinei și de 
cei din Institutul de 
cercetări și proiectări 
pentru automobile și 
tractoare, au permis o 
serie de modificări 
tehnologice în schema 
carburatorului, înche
iate cu rezultate de o 
reală eficiență. Con
sumul de carburanți va 
fi redus cu 3 litri la 
suta de kilometri. A- 
șadar, aici, pe magis
trala înaltei economi
cități, se circulă cu vi
teză maximă.

® Fără bătaie de cap
Inginerul Gheorghe 

Roșu, proiectant prin
cipal la Institutul de 
proiectări de laminoare 
din Capitală, a con
ceput un sistem origi
nal de acționare a pe
trelor de la cuptoare
le rotative ale lami- 
noarelor. Aplicarea i- 
novației determină o 
scădere a greutății 
cuptorului cu aproape 
50 tone oțel și contri
buie la reducerea chel
tuielilor de întreține
re și exploatare cu mai 
multe sute de mii de 
lei anual. Aceste avan
taje economice certe 
au convins conduce
rea I.P.L.-ului să pro
pună aplicarea inova
ției la cuptorul rota
tiv de la laminorul 
de 6 țoii care urmea
ză să se construias
că la Uzina de țevi din 
Roman. După ce a ter
giversat discutarea 
propunerii, recent, 
conducerea întreprin
derii din Roman, jus- 
tificind că investiția 
este avansată, a res-

pins categoric expe
rimentarea inovației. 
Motivul real este al
tul : de ce să facă ex
periențele cu meca
nisme noi, cind cele 
actuale — cum se ex
primă conducerea uzi
nei într-o 
de răspuns 
I.P L.-ului 
fac greutăți iii 
ploatare" ?

Specialiștii 
Ierului sint și ei 
părere că inovația me
rită atenție și inte
res, dar își scuză pa
sivitatea prin existen
ta unui aviz negativ 
din partea uzinei din 
Roman. De ce nu or
ganizează specialiștii 
ministerului de resort 
un sfat tehnic — lu
cru solicitat insistent 
de inovator — cu toți 
cei interesați în apli
carea inovației în ve
derea clarificării grab
nice a situației 
s-a 
oare 
treacă timpul 
a mai avea o 
care în plus 7

scrisoare 
adresată 
„nu ne 

ex-
minis- 

de

care
creat ? Așteaptă 

ministerul să 
pentru 
justifi-

•otr

• Aduceți
un aspirator!

Imaginați-vă o zonă 
industrială, prin exce
lență curată, constitu
ită din unități ale in
dustriei alimentare : o 
fabrică de ulei, una de 
halva, alta de marga- 
rină, o întreprindere 
pentru condiționarea 
vinului. Apoi, ca din 
senin, in imediata ei 
vecinătate, se ampla
sează o instalație de 
desprăfuire, care func
ționează defectuos, im- 
purificînd atmosfera 
înconjurătoare cu rezi
duurile unor materiale 
anorganice. Cam așa 
au conceput și inten
ționează să pună in 
aplicare construcția 
unei secții pentru fa
bricarea granulitului, 
beneficiarul (întreprin
derea de produse ce
ramice din Iași) și pro-

iectantul (Institutul 
de proiectări pentru 
industria materialelor 
și prefabricatelor de 
construcții). Banca de 
Investiții s-a opus: 
„Instalația nu-i omo
logată, lucrează „prost". 
Nu-i nimic, o omologăm 
noi", și-au spus be
neficiarii și proiec
tantul văzîndu-și mai 
departe de treburi. Au 
urmat sesizări, condi
ționări, somații, dar 
le-a luat cineva in se
rios ? Așa că diver
gența durează de mai 
bine de patru luni iar 
rezolvarea ei este amî- 
nată sine die. Ce se va 
intîmpla pină în cele 
din urmă ? Se vor con
suma produse alimen
tare prăfuite sau vor 
fi „scuturați" autorii 
acestei nepăsări 7

® Revanșa
omisiunilor

Ce entuziasm s-o fi 
produs astă-vară prin
tre constructorii anga
jați în lucrările de dez
voltare ale Uzinei de 
mase plastice din 
lași ! Două noi capa
cități au fost date pro
ducției cu mult înainte 
de termen. Felicitări, 
prime substanțiale, at
mosferă de sărbătoare. 
Eh, dar lucrarea nu se 
terminase încă. Mai 
trebuiau aduse utilaje 
(unele din import), mai 
trebuiau corelate o se
rie de termene de li
vrai e a acestora cu 
data punerii in func-

țiune. Dar cine mai 
vedea aceste „deta
lii" in toiul bucuriei ge
nerale ? Și iată că o- 
misiunile se revanșea
ză. O dată cu trece
rea timpului se pune 
mai acut întrebarea: 
cind vor fi lichidate 
aceste omisiuni 7 Nici 
beneficiarul, nici cons
tructorul, ’nici fo
rurile lor de re
sort — Ministerul 
Construcțiilor Indus
triale și Ministerul In
dustriei Chimice — nu 
găsesc răspunsul. Dacă 
l-ar ști, ar acționa. 11 
cunoaște cineva ?

• „Maeștrii"
constatărilor

Cooperativa din Sîn- 
petru Mare, județul 
Timiș, are furaje, a- 
dăposturi și desigur a- 
nimale de pe urma că
rora cooperatorii aș
teaptă să se obțină ve
nituri cit mai mari. 
Așteptare cam lungă 
dacă ne gindim că, în 
acest an, au murit 700 
porcine și 3 589 pă
sări. O dată cu anima
lele, o bună parte din 
veniturile prevăzute a 
se realiza din zooteh
nie s-au dus pe apa 
simbetei. Consiliul de 
conducere s-a mulțumit 
să constate cum „se 
umflă" rubrica „mor
talități de animale".

)

începind din primele 
luni ale anului. Peri
oada „de constatare" 
s-a prelungit, dar mă
surile pentru înlătura
rea acestei situații de 
netolerat intirzie. Jus
tificările curg cu ne
miluita : „ne-au năpă
dit bolile, n-am avut 
destule furaje etc. 
etc." Or, cu constatări 
și justificări nu se 
poate redresa zooteh
nia. Cooperatorii au 
nu numai dreptul, ci și 
datoria de a-i trage la 
răspundere pe cei vi- 
novați de pagubele 
produse avutului ob
ștesc. Cu cit mai re
pede. cu atit mai bine
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RIGORILE
MONOGRAFIEI

Judicios alcătuită, o colecție cum 
este cea de micromonografii de istorie 
literară inițiată de Editura tineretu
lui își poate dovedi pe deplin utili
tatea, căci publicarea în acest context 
a unor studii consacrate vieții și 
creației scriitorilor noștri de seamă 
presupune nu numai valorificarea 
unui bogat material informativ și 
documentar, a opiniilor mai vechi 
sau mai noi ale criticii, ci și 
exprimarea unor judecăți de va
loare proprii, pornind; de la o 
analiză competentă a textelor be
letristice. Tocmai de aceea — așa 
cum arătam și cu alt prilej — ne-am 
fi așteptat ca editura să dovedească 
mai mult spirit de inițiativă și con
secvență în această direcție, pe de o 
parte prin asigurarea ritmicității a- 
parițiilor, pe de alta prin stimularea 
unor cercetări inedite, a unor sinteze 
personale, concepute special pentru a 
vedea lumina tiparului sub însemnele 
colecției. Aceasta pentru că, adresîn- 
du-se în primul rînd tinerilor cititori, 
lucrările trebuie să se bazeze pe o in
vestigare atentă a operei scriitorilor 
studiați — din perspectiva criteriilor 
fundamentale, materialist-dialectice; 
ale criticii noastre — urmărind să 
releve acele trăsături ce le conferă 
valoarea artistică, precum și o certă 
semnificație patriotică în cultura 
noastră. Exprimarea unui asemenea 
deziderat ni se pare îndreptățită atît 
timp cît editura alege nu o dată calea 
mai comodă a reluării unor lucrări 
apărute anterior ca studii sau ca 
prefețe, în locul stabilirii unor con
tacte — și a unor contracte ferme — 
cu un număr cît mai mare de spe
cialiști, apreciați pentru calitățile 
lor profesionale, care pot elabora în 
mod special, ținind seama de pro
filul colecției, lucrări de un înalt 
nivel științific dedicate ei. Aceasta 
nu înseamnă, bineînțeles, că am res
pinge ideea reluării unor lucrări de 
valoare cu caracter monografic, ci 
că tipărirea lor ar trebui întreprinsă 
în măsura în care se încadrează 
într-un plan editorial care să țină 
cont în primul rînd de necesitățile 
reale ale procesului instructiv-edu- 
cativ. De altfel, volumele apărute 
pînă acum — asupra celor publicate 
în ultimele luni ne vom opri succint 
în rîndurile ce urmează — lasă să se 
întrevadă posibilitățile de care edi
torii pot dispune în împlinirea unui 
asemenea, obiectiv, în cuprinderea 
celor mai reprezentativi scriitori ai 
literaturii noastre, /

Astfel, figura lui Dimitrie Bolin- 
tineanu, apreciată adeseori în mod 
contradictoriu de critica noastră, își 
află în D. Păcurariu un exeget pre
ocupat să distingă reliefurile caracte
ristice din multitudinea aspectelor 
pe care o operă atît de întinsă și de 
inegală ca realizare artistică le pre
zintă, să-i sublinieze meritele ce îi 
asigură un loc bine precizat în mișca
rea literară și de idei a epocii de 
la 1848. Micromonografia — reluînd 
într-o formă revizuită și adusă la zi 
un^studiu mai veghi al. autorului — 
urmărește îndeaproape datele esen
țiale ale biografiei lui Bolintineanu. 
scriitor și cetățean, pildă vie de pa
triotism și dragoste de popor, parti
ciparea sa la evenimentele revoluțio
nate ale timpului, activitatea publi
cistică desfășurată în paginile unor

ziare — precum „Poporul suveran" 
sau „Dîmbovița" — conturînd convin
gător profilul moral și cetățenesc al 
scriitorului Imaginea artistului pa
triot este completată și amplificată 
prin analiza judicioasă a poeziei., a 
prozei și a scrierilor sale dramatice, 
prin relevarea acelor direcții în care 
a adus o contribuție de substanță. 
Observații pertinente, susținute prin- 
tr-o raportare permanentă la crea
țiile literare proeminente ale mo
mentului, se subsumează formu
lării unor concluzii menite să atragă 
atenția asupra paginilor lui Bolinti
neanu care pot suscita și astăzi inte
resul cititorului, configurînd astfel 
adevăratele dimensiuni ale omului și 
creatorului.

O imagine cît mai completă, re- 
considerînd judecățile parțiale ale 
unor comentatori anteriori, tinde să 
realizeze și Al. Săndulescu în studiul 
consacrat lui Duiliu Zamfirescu. 
Spre deosebire de ampla monografie 
— apărută aproape concomitent — în 
care Mihai Gafița își propune să in-

ÎNSEMNĂRI
PE MARGINEA UNEI 

COLECȚII DE 
MICROMONOGRAFII

terpreteze prin prisma datelor bio
grafiei universul interior al scrieri
lor autorului „Vieții la țară", lucra
rea aceasta de mai restrînse dimensi
uni — elaborată, așa cum precizează 
și autorul, pornind de la capitolul 
Duiliu Zamfirescu din volumul III, 
în pregătire, al tratatului de „Istoria 
literaturii române" — ne înfățișează 
un portret sintetic, desenat în lini
ile sale fundamentale Structurindu-și 
cercetarea pe direcțiile impuse de 
profilul colecției. Al. Săndulescu, 
îngrijitor și prefațator al unor edi
ții din Duiliu Zamfirescu, se dove
dește un avizat cunoscător al existen
ței acestuia, al orizontului său spiri
tual. ca și al diverselor scrieri în 
care și-a întruchipat aspirațiile crea
toare. Evocarea mediului familial și 
a anilor de studiu, a începuturilor 
literare și apoi a cadrului în care 
s-a desfășurat activitatea diplomatică 
a scriitorului — evocare bazată pe o 
expresivă punere în valoare a nu
meroase documente, cît și a bogatei 
corespondențe pe care a purtat-o în 
acest răstimp — definește procesul 
formării celui ce avea să realizeze 
„mistuit în adîncuri de dorul de pa
trie" cele mai importante dintre 
scrierile sale, ne dezvăluie, dincolo 
de aparențe, un creator autentic, 
„căutător de idealuri", mai sensibil 
și mai uman decît îl socoteau chiar 
contemporanii săi. Analiza cu finețe, 
în capitolele următoare, a poeziei, a 
prozei scurte și a romanelor, demon
strează originalitatea scriitorului, 
trăsăturile specifice scrisului său,

PROGRAMUL I ,

I

*

8,45 — Deschiderea emisiunii. Pen
tru pionieri și școlari : La 
șase pași de o excursie — 
— emisiune-concurs. Șah, 
marelui maestru : Partidă 
de șah prin televiziune, 

susținută de Florin Gheorghiu ; Film serial „Fiul mării” — produc
ție a studiourilor americano-japoneze.

10.15 — Ora satului.
11.15 — Concert simfonic.
12,00 — De strajă patriei.
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
14.30 — Fotbal : Dinamo București—U.T.A.
16.30 — Maiorul Vifor — film serial, producție a studiourilor sovietice.
17.10 — Realitatea ilustrată. 
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Cronică duminicală.
19.30 — Telesport.
20,00 — „Toamna în vil” (Intervizlune).
20.30 — Film artistic cu trei stele : „Eterna Evă". Comedie muzicală cu

Deanna Durbin șl Charles Laughton;
22.10 — Muzică ușoară cu formația Horia Mocuiescu.
22,45 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

19.30 — Seară de teatru : „îngrijitorul” de Harold Pinter. Interpretează
un colectiv al Teatrului Mic.

21,25 — Roman foileton — „Lunga vară fierbinte* (XXV) : „Omul cu 
două fețe".

evidențiind sîmburele de simțire au
tentică din mulțimea versurilor în 
care experimentează cele mai varia
te formule poetice, dar. mai ales, 
contribuția substanțială adusă prin 
„Viața la țară" și „Tănase Scatiu" la 
dezvoltarea romanului românesc. 
Marea revelație i-o oferă însă cerce
tătorului corespondența autorului al 
cărui destin literar îl studiază, 
îndeosebi prin ideile estetice de o 
surprinzătoare naturalețe cuprinse 
în aceste pagini.

Dacă Dimitrie Bolintineanu sau 
Duiliu Zamfirescu își desfășoară ac
tivitatea creatoare în perioade .în 
care literatura română pare a-și pre
găti momentele de înflorire ulterioa
ră, Ion Barbu ilustrează din plin un 
asemenea moment de maximă con
centrare a forțelor artistice în opere 
de o importanță covîrșitoare pentru 
dezvoltarea poeziei și prozei noastre. 
De aici, desigur, și dificultățile de 
interpretare — ce pornesc din însăși 
originalitatea poeziei autorului „Jo
cului secund" — pe care a tre
buit să le întîmpine și să le depă
șească semnatarul studiului publicat 
de Editura tineretului. Preocupat — 
după cum se poate vedea și din vo
lumul său intitulat „Mozaic istorico- 
literar" — de elucidarea unor „ca
zuri insolite" ale literaturii noastre, 
Dinu Pillat încearcă și de această 
dată să clarifice în primul rînd li
niile principale ale biografiei poetu
lui, ale procesului formării sale spi
rituale pe planuri atît de deosebite 
la prima vedere cum sînt cel al poe
ziei și al matematicii. Fără îndoială, 
din acest punct de vedere lucrarea 
se dovedește pe deplin binevenită, ci
titorul aflînd în paginile ei nu date 
aride, ci un portret expresiv al poetu
lui, o imagine a felului de a fi,, a 
temperamentului său contradictoriu, 
plin de neprevăzut. Pe un asemenea 
fundal, ideația literară a lui Ion 
Barbu, ca și evoluția liricii sale, se 
pot descifra apoi cu mai multă ușu
rință. Poezia lui Ion Barbu este 
descrisă în resorturile sale interioa
re, subliniindu-se faptul că ea 
reprezintă o experiență unică în li
teratura noastră, „o experiență limi
tă, care poartă în ea germenii cadu
cității, prin sterilizarea lirismului". 
Din strădania de a face accesibilă o 
operă ce solicită un efort deosebit 
pentru a fi receptată, se naște însă 
și o obiecție ce i-ar putea fi adusă 
autorului monografiei, aceea că oco
lește în mare măsură contradicțiile 
existenței sociale și spirituale a poe
tului, contradicții ce se reflectă în
tr-o formă specifică și In opera sa. 
Nu trebuie să uităm însă că într-o 
lucrare de asemenea lactură atitudi
nea criticului în raport cu conținutul 
operei analizate se cuvine a fi preg
nant exprimată, astfel îneît imaginea 
pe care o oferă cititorului să fie 
nuanțat și argumentat conturată

In fine, cel mai recent volum a- 
părut tn seria de micromonografii 
este dedicat de Virgiliu Ene lui 
George Topîrceanu. După ce în 
anii trecuți scrierile autorului „Ba
ladelor vesele și triste" au con
stituit un obiect de studiu pentru 
cercetările mai ample aparținînd lui 
Al. Săndulescu și Const. Ciopraga, de 
această dată viața și opera sa ne 
sînt prezentate succint, într-o sinte
ză realizată eu atenție și onestitate, 
ce încearcă să prezinte adevărata față 
a celui ce a fost socotit nu o dată, 
în mod minimalizator, doar un au
tor umorist.

Diversitatea posibilităților de care 
editpra dispune, derivă deci din 
necesitatea de a ilustra întreaga 
arie de cercetare pe care istoria lite
raturii noastre o oferă, de a cuprin
de toate acele personalități ce și-au 
afirmat timbrul propriu în peisajul 
atît de divers al poeziei, prozei, dra
maturgiei și criticii românești.. Dacă 
la începutul acestor rînduri afirmam 
că profilul colecției nu s-a impus așa 
cum ne-am fi așteptat, ne gî.ndeain 
tocmai la prezența încă insuficientă 
— în raport cu complexitatea pro
blemelor ce se cer abordate, cît și cu 
resursele cercetătorilor cu care edi
tura poate colabora — a noilor 
contribuții, care să răspundă unor 
exigențe sporite, presupunînd ri
goare și atitudine critică. Obiectiv 
care — după cum ne dovedesc și ul
timele volume — se poate realiza pe 
deplin, dar cu un efort sporit, cu mai 
multă insistență în prefigurarea apa
rițiilor viitoare.

Sorin MOVILEANU

BALTAGUL**

Cronică

cinematografică

18 ; 20,15,

teatre

D. COSTIN

și responsabile, cu atît 
mult cu cît patrimo- 

literaturii noastre cla- 
și contemporane re-

la „Baltagul", 
sadoveniană 

după păre- 
un caz parti- 
implică rigori

Margarita Lozano — interpreta rolului Vitoriei Lipan din filmul „Baltagul

umane.
Mureșan și-a 
insiste asupra 

intime ale 
care o trăiește

• Baltagul : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Beru și comisarul San Antonio : REPUBLICA
8.15 ; 10,30 ; 12,45 ; 15 ; 17,15 ; 19,30 ; 21,45.
• Mai periculoase decît bărbații : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2 991) — 10,30, LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O Corabia nebunilor : MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, 
FLAMURA - 9 ; 12.30 ; 16 ; 19. VICTORIA - 9,30 ;
12.30 ; 15,30.
• Moartea unui birocrat : VICTORIA — 18,30 ; 20.45
• Testamentul doctorului Mabuse : FESTIVAL — 8,45 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 
18 ; 20,30.
• Viridiana : CENTRAL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21.
• Atentatul de la Sarajevo ; VOLGA — 9,30—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• 6 iulie : LUMINA — 9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 
20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 9—10.
• Dragoste la Las Vegas : DOINA — 11,30 ;
18.30 ; 20,45, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Parisul vesel : TIMPURI NOI - 9—16.15 
nuare.
• Sturionii se pescuiesc pe furtună ; Deva 
piile ; 25 de ani de pictură românească ; 
naturii ; Orizont științific nr. 9/1969 ; EREN 
PURI NOI — 1J—21 în continuare.
O Lupii albi : FEROVIAR - 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR - 9 ; 11,15 . 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30. MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Paria : GRIVIȚA - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 : 20.30. TOMIS - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
« Tigrul : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
17,45 ; 20, PACEA - 15.45 ; 18 ; 20,15.
• Un glonte pentru general : BUZEȘTI — 15,30 ; 18. 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

viața lui Matheus : BUZEȘTI — 20,30.
Aventura : UNIREA — 15,30 ; 18.
Omul cu ordin de repartiție : UNIREA
Omul care valora miliarde :jjIRA_— 15,30 ; 18 ; 20,15. 
La Nord prin Nord-Vest;
; 20.
Familia noastră trăsnită :

,30.
• cînd voi fi mort șl livid :
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

Sherlock Holmes : MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
Mesteacănul : MOȘILOR — 20,30.
Vera Cruz : POPULAR — 15.30 ; 18 ; 20,30.
Tinerețe fără bătrînețe : MUNCA 
Vîrsta ingrată : RAHOVA — 15.30 ; 13.
Roșii șl albi : RAHOVA — 20,30.
Omul momentului : COSMOS — 11

PROGRESUL — 15,30 ; 18.
• Fratele doctorului Homer: PROGRESUL — 20,30.
• Aruncați banca în aer : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

în contl-

700 ; Dro- 
Patentele 

•69 : TIM-

FLOREASCA — 11 ; 14 :

VIITORUL — 15,30 ; 18

MIORIȚA — 9,30 ; 11,30 ;

• Filarmonica de stat „George Enescu" (sala Ate
neului Român) : Concert pentru elevi în cadrul ciclu
lui ; Muzica de-a lungul veacurilor — 10,30. Cuvînt 
introductiv : Nina Turcu. Dirijor : Paul Popescu. • O- 
pera Română : Motanul încălțat — 11 ; Seară Bartok- 
Stravlnski — 19,30. « Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale', (sala Comedia) : Castillana — 10,30 : Becket — 
20 ; (sala Studio) : Părinții teribili — 10,30 ; Travesti
— 15,30 ; Năpasta — 20. a Teatrul de comedie : Nicnic
— 10,30 ; Ucigaș fără simbrie — 20. • Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Meteorul — io ; Viteazul — 15 ; Un tramvai numit 
dorință — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Comedie 
pe întuneric — 10 ; Tandrețe și abjecție — 15 ; Kean
— 20. • Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Magheru) : Don
Quijote — 10 ; Vijelie în crengile de sassafras — 15,30 ; 
Ce scurtă e vara — 19,30 , (sala Studio) . Cînd luna 
e albastră — 10.30 ; Matineu literar „Adela" — 16 ; 
Enigmatica doamna „M- — 20. a Teatrul Giuleștl : Meș
terul Manole - 10 ; 19,30. a Teatrul Mic : Ofițerul re- 
C.rutoi - 10 ; Baltagul - 15 ; iertarea — 20. • Teatrul 
„Ion Creangă" : Nota zero la purtare — 10 ; Umbra 
doctorului Nagvan - 18,30. a Teatrul „Ion Vasilescu" : 
De la Bach la Tom Jones — 10 ; 19,30. • Teatrul evre
iesc de stat : Dibuk — 11 ; Răzbunarea suflerului
— 20. e Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victo
riei) : Șoricelul și păpușa -- 11 ; Cabaretlssimo — 19,30 ; 
(sala din str. Academiei) : Căluțul cocoșat — 11. • Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Cafeaua 
cu lapte de adio — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Femei, femei, femei - 19,30. • Ansamblul 
artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor din Româ
nia : Esop, viața, muzica și noi — 20. • Ansamblu) 
folcloric „Perinița" (la Sala Palatului) : I-auzi !... pla
iurile cîntă — 19,30 • Circul de stat : Ritmurile arenei

10 ; 16 : 19,30.

Filmul „Baltagul" este 
povestea Vitoriei Lipan, po
vestea drumului unei femei 
dîrze și demne spre adevăr, 
spre dreptate, spre o drep
tate a ei, în legea nescrisă 
a pămîntului care s-a des
chis spre a-i primi soțul 
ucis mișelește. Este, se poa
te spune, povestea unei răz
bunări înțelese ca o înda
torire supremă, ca semn 
al dragostei și ca preț al 
liniștii, ca o dezlegare de 
blestemul nopților nedor
mite, bîntuite de incertitu
dini și tragice presenti
mente. Această poveste, 
desprinsă din opera omo- 
nimă a lui Mihail Sado
veanu, îi oferă regizorului 
Mircea Mureșan' — autor 
al adaptării după „Balta
gul" — prilejul realizării 
unui film cu reale virtuți 
evocatoare, cu momente 
dramatice, dominat de 
personalitatea impunătoare 
a eroinei principale, de 
arderea lăuntrică și de 
zbuciumul ei

Celebritatea romanului 
ca și calitățile profesionale 
ale filmului justifică inte
resul marelui- public. 
Fiind vorba de una dintre 
operele fundamentale ale 
literaturii române, mulți 
spectatori vor confrunta, 
probabil, adaptarea cu 
propria lor reprezentare 
a atmosferei și eroilor 
cărții, avînd nostalgia pro
zei sadoveniene (fenome
nul se repetă în cazul fie
cărei ecranizări). în timp 
ce alții vor aprecia, cred, 
filmul în funcție de ceea ce 
se vede pe ecran. Dar cri
ticul 1 Criticul trebuie oare 
să analizeze fimul cu „car
tea în mînă", contestîndu-1 
în măsura în care se înde
părtează de textul originar, 
sau trebuie să facă abstrac
ție de opera literară, în 
virtutea libertății cineas
tului de a filtra, de a se
lecționa, de a recrea într-o 
viziune proprie și conform 
propriei sale sensibilități, 
produsul inspirației scrii
toricești ? Am întîlnit aces
te poziții contradictorii în 
două cronici despre „Bal
tagul" — una apărută cu 
mult înaintea primei con
fruntări a filmului cu spec
tatorii (1), și alta publicată 
recent. Or, mi se pare că 
problema adaptărilor cine
matografice e mult mai 
complexă, că raportul din
tre film și literatură 
ar merita să facă o- 
biectul unei discuții seri
oase 
mai 
niul 
sice 
prezintă pentru filmul ro
mânesc 'un teren de inspi
rație pe cît de generos, pe 
atît de timid explorat

Revenind 
capodopera 
reprezintă, 
rea mea, 
cular, care 
aparte în ipoteza adaptării 
pentru ecran Pentru că

dincolo de strălucirea lite
rară a narațiunii și de per
fecțiunea construcției ei, 
„Baltagul" trăiește nu atît 
prin fabulația propriu-zisă, 
cît prin semnificațiile sale 
etice profunde, semnifica
ții fzvorîte din mitologia 
poporului român și rele- 
vînd trăsături definitorii 
ale filozofiei șl psihologiei 
populare. In aceasta constă 
valoarea excepțională a 
acestei opere și de aceea 
exegeții creației lui Sado- 
veanu consideră „Balta
gul" ca o expresie a sufle
tului românesc, comparîn- 
du-1 cu nemuritoare capo
dopere ale literaturii uni
versale.

Caracterul fascinant al 
dramei, al eroilor ei, su
flul de epopee care stră
bate paginile cărții se re
fuză analizei obișnuite ; e 
vorba aici de geniul lui 
Sadoveanu, de intuițiile 
lui, de rara lui capacitate 
de a descifra, în destinul 
oamenilor și în prezența

vie a naturii, bucuriile, 
durerile, chemările vieții, a- 
cele permanențe spirituale 
care apropie „Baltagul" de 
„Miorița". Cînd s-a repre
zentat, la Teatrul „Mic", 
dramatizarea după „Balta
gul", critica a relevat — 
comentînd reușita — difi
cultățile care au trebuit 
depășite de autorii specta
colului. Tn cazul unei a- 
daptări cinematografice, a- 
ceste dificultăți sînt infinit 
mai mari, întrucît — spre 
deosebire de posibilitățile' 
pe care le oferă convenția 
scenică — filmul presupu
ne vizualizarea, exprimarea 
într-un limbaj artistic con
cret aplicat a substanțe! 
operei literare, a substan
ței acestei opere atît de 
bogate în sugestii, cu com
plexe și adinei implicații 
filozofice și

Mircea 
propus să 
resorturilor 
dramei pe 
Vitoria Lipan, pentru a re
liefa rădăcinile străvechi, 
înțelesurile adînci pe care 
Sadoveanu le conferă setei 
ei de cunoaștere și de drep
tate, actului justițiar din 
final. Coșmarurile Vito- 

, r iei, viziunile ei și îndeo- 
dl., bise- 

unde frescele se 
sugerînd obsesiv 
morții și impti- 

baltagul ca in- 
reprezintă 

cinematografice

sebi momentul din 
rică, 
animă 
ideea 
nînd 
strument al ei. 
momente 
inspirate, incursiuni în psi
hologia personajului prin
cipal, menite totodată să 
susțină atmosfera, fluxul 
dramatic al filmului. O im
portantă reușită a adap
tării o constituie portretul 
cinematografic al Vitoriei 
— conturat convingător, cu 
discreție, în interpretarea 
interiorizată a Mărgăritei 
Lozano (și a Eugeniei Bo- 
sînceanu, care o dublează 
pe actrița italiană rostind 
replicile cu gravitate nu
anțată). In cele mai bune 
momente ale filmului, Vi
toria Lipan întruchipea
ză trăsăturile munten- 
cei din „Baltagul" — e 
tragică sau iluminată lă
untric, timidă sau neîn
duplecată, ori poartă '60 
demnitate și înțelepciune 
povara gîndurilor ei — ca 
în acea vibrantă scenă- 
simbol cînd se mărturisește 
si este îmbărbătată de han-

gița a! cărei chip pare des
cins din vechea icoană.

Experiența filmului „Răs
coala" își spune cuvîntul in 
noua realizare a lui Mir
cea Mureșan, însă roma
nul lui Liviu Rebreanu era 
mai accesibil ecranizării 
decît „Baltagul". Or, a- 
bordînd temerar ope
ra lui Mihail Sadoveanu și 
coneentrînd reflectoarele 
asupra personajului prin
cipal, realizatorul a sub
apreciat complexitatea și 
dificultățile adaptării, ne
cesitatea unei elaborări ex
trem de minuțioase, capa
bile să materializeze în
tr-un limbaj adecvat su
gestiile esențiale ale textu
lui și echilibrul său. Așa 
se explică, cred, suprasoli
citarea unor aspecte cu 
caracter etnografic (înmor- 
mîntarea descrisă emoțio
nant; dar cu prea mare lux 
de amănunte, nunta înfăți
șată insistent și cu striden
țe sonore), momente uneori 
interesante, dar lungi — 
contravenind nu numai 
spiritului scrierii Iui Sado
veanu, ci și cerințelor dra
maturgiei cinematografice. 
„Baltagul" permitea un 
apel mai consecvent la 
forța de sugerare a artei 
filmului și, în acest sens, 
regizorul ar fi putut să 
valorifice mai pregnant și 
spre folosul adaptării 
talentul operatorului Nicu 
Stan. Filmul are multe 
imagini expresive, și e 
păcat că măiestria cu 
care sînt realizate, de pil
dă, secvențele de coșmar 
nu se manifestă întotdea
una cînd este filmată na
tura (deși peisajul are o 
importantă funcție drama
tică și simbolică în opera 
lui Sadoveanu), după cum 
ar fi putut să evite anu
mite detalii (etalarea ose
mintelor în rîpă, sărutul 
craniului etc), să renunțe 
la mișcările bruscate de 
aparat din secvențele intro
ductive, care nu sînt în 
stilul filmului, sau să r~- 
sească o rezolvare 
inspirată, mai 
pentru a reprezenta 
de dreptate din final, uci
derea lui Bogza.

Cred însă că (făcînd 
abstracție de distribui
rea neinspirată în rolul 
lui Gbeorghițâ a unui tî- 
năr cam pletos, care sără
cește personajul) filmul a- 
cesta se înscrie pozitiv în 
peisajul actual al cinema
tografiei noastre. Vitoria 
Lipan este un personaj care 
rămîne în memorie, actorii 
Folco Lulli (Bogza), Ernest 
Maftei, Livia Baba, N. N. 
Matei, Sandu Sticlaru, Flo
rin Scărlătescu, Nunuța Ho- 
doș, Dan Nicolae sau — abia 

. întrezărit — Ilarion Cio- 
banu, schițează galeria de 
tipuri reprezentative ale 
povestirii | adaptarea a fost 
mai puțin generoasă cu 
trița Sidonia Manolai

» după cum a simplific»,, 
personajul negustorului țla- 
vid — totuși un bun debut 
cinematografic al actorului 
Const. Anatol. Decorurile 
semnate de arh. Marcel Bo- 
gos slujesc intențiile reali
zatorului, în mai mare mă
sură decît muzica (Maurice 
Le Roux), exterioară pe a- 
locuri, în pofida unor mo
tive folclorice. Filmul are, 
deci, inegalități explicabi
le în bună măsură dacă 
ns gîndim la universul 
greu sondabil al cărții. In 
ansamblul său, „Baltagul" 
lui Mircea Mureșan este un 
film de ținută, care solici
tă publicul și se impune 
ca. un omagiu adus creației 
lui Mihail Sadoveanu. Este 
un film care reprezintă, 
prin calitățile sale, un în
demn pentru alte adaptări 
cinematografice, pentru o 
valorificare matură și exi
gentă a tezaurului litera
turii noastre clasice și ac
tuale.

Cărți refuzate

comentariului

M. COSTEA

ff

Revistele sînt, în princi
piu, mai mult decît simple 
colecționare de texte, adică 
nu simple almanahuri săp- 
tămînale ori lunare, ci, așa 
cum ni le arată o tradiție 
publicistică, o oglindă a 
preocupărilor și frămintări- 
lor scriitorului care, tipări
te alături de pagina de li
teratură, creează acel cli
mat favorabil creației. In 
receptivitatea sau nerecep- 
tivitatea revistelor față de 
anume probleme putem ve
dea nu numai sfera proble
matică, dar și nivelul ei. 
Iată de ce ne oprim asupra 
faptului că din paginile re
vistelor lipsește comentarea 
unor volume apărute în ul
timii ani, este drept nu în
totdeauna de literatură, dar 
puțind interesa în cel mai 
înalt grad pe literat.

O carte ca aceea a lui 
Adrian Fochi despre Mio
rița n-a suscitat aproape 
nici un ecou printre lite- 
rați. deși prefața lui Pavel 
Apostol și analiza morfolo
gică a lui Adrian Fochi, ca 
și crestomația finală de va
riante se impuneau prin 
ineditul argumentației.

O restituire de alt gen 
fără ecoul firesc este și 
reeditarea, pentru prima 
dată într-o ediție științifică 
și modernă, după manu
scrisul autorului, a celebrei 
Cronici a lui Gh. Șincai (de 
către Florca Fugariu și 
M. Neagoe) într-o serie de 
Opere, din care a apărut

primul volum. La fel și 
volumul Ideologia genera
ției de la 1848 din Transil
vania. Istoria literară se 
împletește adesea cu cea 
culturală și numai pe cri
teriul delimitării ariilor o 
astfel de lucrare nu cre
dem a putea fi absentă din 
preocupările revistei de li
teratură. Indiscutabil, scrii
torul de azi este interesat 
de inițiativele sau părerile 
înaintașilor săi. Revistele 
nu oglindesc însă cu sufi
cientă consecvență această 
fidelitate creatoare a scrii
torului actual față de tra
diția culturală. Interesul 
maxim pentru problema zi-' 
lei se vădește a fi, în unele 
cazuri, insuficient.

Apariția Esteticii lui Tu
dor Vianu, a Logicii fru
mosului de Liviu Rusu, a 
culegerii de articole din

G. Lucacks, a contribuții
lor lui I. Pascadi, Ideal și 
valoare în artă, reeditarea 
lui Mihail Dragomirescu 
sau apariția celor două vo
lume din D. Popovici, ar fi 
putut genera o dezbatere 
menită să ducă la clarifi
cări necesare în ceea ce 
privește gradul de scienti- 
ficare al criticii și ăl posi
bilității de certitudini în a- 
cest domeniu. După cum 
edițiile din Iorga puteau fi 
punctul de plecare al dez
baterii asupra valorificării 
operei acestui cărturar.

Oglinzi ale mișcării spi
rituale scriitoricești, revis
tele nu pot fi decît recep
toare autentice. Punerea în 
valoare, sublinierea unor 
inițiative editoriale de ge
nul celor citate mai sus, 
crearea acelui cîmp de în- 
tîlnire între specialiștii 
captivați de aceleași ches
tiuni, indiferent de dome
niul lor, ca și explicarea 
de pe poziții marxiste a 
unor opere din patrimoniul 
clasic este o datorie ce 
revine revistelor.

„Prolog publicistic 
la stagiunea teatrală

A apărut, într-o nouă, 
modernă, prezentare grafi
că, numărul 9 al revistei 
„Teatrul".

Revista se angajează în 
articolul-program ca. în 
modalitățile unei publicis
tici militante, directe, acu
te. critice, de cea mai fer-

mă poziție ideologică și es
tetică, să contribuie Ia ne
încetatul proces de strînge- 
re a legăturilor dintre tea
tru și public, marele pub
lic.

Revista conține succinte, 
sintetice „clarificări în sta
giune", precum si unele
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mai detaliate semnate de 
cîțiva directori de teatre 
sau de prestigioși artiști, 
opinii despre teatru ale 
unor cunoscuți scriitori.

Tot prin intermediul in
terviului — modalitate pu
blicistică dominantă — re
vista ne informează despre 
viitoarele premiere româ
nești, despre activitatea, 
planurile și intențiile unora 
dintre dramaturgii noștri 
contemporani.

Manifestînd o preocupare 
specială pentru fenomenul 
dramaturgie original, re
vista, care înserează în pa
ginile sale și documente de 
istorie a teatrului româ
nesc, publică piesa lui Ilie 
Păunescu „Maria 1714“ și 
încearcă să definească mo
mentul actual al dramatur
giei noastre.

Nu sînt uitate nici prob
lemele mai generale, de o- 
rizont mai larg, în legătu
ră cu fenomenul teatral, 
după cum nu e uitată pro
misiunea de cuprindere a 
tuturor componentelor artei 
teatrale. Cîteva materiale 
marchează interesul revistei 
față de valorificarea textu
lui dramatic prin spectacol, 
interes care va deveni pro
babil mult mai pronunțat 
în numerele viitoare ce vor 
comenta stagiunea în plină 
desfășurare,

Continuînd acest început, 
analizînd cu înaltă com
petență profesională va-

lorile artei noastre drama- 
turgice și teatrale, revista 
„Teatrul" va avea posibili
tatea să devină o tribună 
din ce în ce mai eficientă 
de promovare a dramatur
giei românești izvorîte din 
marile teme ale actualității, 
a unei dramaturgii inspira
te nemijlocit din realitate, 
din problematica spirituală 
și socială a poporului nos
tru. Pe linia drumului des
chis de acest număr, atră- 
gînd în jurul ei cele mai 
competente condeie afir
mate pe 
vistei îi 
însemnat

acest tărîm, re- 
va reveni un rol 
în creșterea con-

ținutului social șl al nive
lului dezbaterii ideologice 
a creației noastre drama
tice, promovarea unei 
dramaturgii străbătute de 
patosul zilelor pe care le 
trăim. O preocupare consec
ventă în acest sens ca și 
respectarea promisiunii de 
inițiere a unor largi dez
bateri cu participarea pub
licului va face și mai mult 
simțită prezența acestei pu
blicații în viața noastră 
culturală și va contribui la 
ridicarea nivelului drama
turgiei românești și a artei 
spectacolului, la dinamiza
rea vieții noastre teatrale.

că cît mai aproape dc posi
bilitățile mari de talent ale 
autorilor noștri, cît mai 
fertilă pentru originalita
tea lor, mai demnă de pa
siunea de a continua stră
lucita diversitate a prozei 
românești".

Consemnînd și apreciind 
Inițiativa 
fărul". ne 
gerea 
tă își

că 
va

revistei „Lucea- 
exprimăm convin- 
dezbaterea iniția- 
putea dovedi pe

deplin utilitatea, subliniind 
pregnant ideea afirmată în 
editorialul amintit, aceea 
că „responsabilitatea pro
zei, a artei în fața societă
ții și a istoriei o obligă în 
primul rînd să-și păstreze 
calitatea de artă autentică, 
să nu facă concesii artifi
cialului șl facilităților de 
ocazie, să nu-și compromi
tă, adică, esența".

V. STANCIU

cinematografiei
specialiștii din agri- 

operăm îr.tr-ur.

Invitație utilă
la critica prozei

patru 
„Lu- 
aten- 
bine

Parcurgi nd ultimele 
numere ale revistei 
ceafărul”, se impune 
ției o inițiativă 
venită. Pornind de la con
siderentul că în ultimul 
timp problemele prozei 
s-au aflat în mai mică mă
sură decît cele ale poeziei 
în centrul preocupărilor 
criticii, redacția își pro
pune — așa cum se arată 
în editorialul intitulat „In
vitație la critica prozei" — 
să găzduiască în paginile 
revistei o discuție mai am-

plă asupra fenomenului 
prozei actuale. Și aceasta 
pentru că „problematica 
socială a prozei, condiția 
ei artistică contemporană, 
modul cum îndepărtarea 
de substanță duce Ia repe
tiție obositoare și la o ni
velare a expresiei, la șter
gerea individualităților — 
sînt chestiuni care aduse în 
discuție cu competență își 
vor dovedi importanța nu 
numai ca valoare critică, ci 
și ca o invitație la proză, 
la curajul de a scrie o pro-

Noi, specialiștii din agri
cultură. operăm într-un 
domeniu de activitate ex
trem de vast, dar acest lu
cru este puțin cunoscut de 
cei din jurul nostru. S-ar 
putea considera un semn de 
lipsă de modestie dacă am 
solicita să fie făcută cu
noscută munca noastră or, 
mai exact, să fie prezen
tată așa cum este ea și nu 
după rețete și șabloane 
inexpresive ?

De ce această introdu
cere ?

Obiectivul cinematogra
fic, elementul cel mai în 
măsură să pună în lumină 
eforturile și capacitatea 
noastră, se pare că a înce
put, în subiectele jurnalu
lui de actualități sau în 
scurt-metrajele documen
tare, să se limiteze. în ce 
ne privește, la vechiul spe
cific banal : aceleași trac
toare și mașîni-unelte exe- 
cutînd lucrări în campa
nii. aceleași lanuri undu
ind sub palele nevăzute ale

mioare 
în

vîntului, aceleași 
zburdînd primăvara 
preajma saivanelor...

Imaginile astfel prezen
tate, înglobate în convin
gerea unanimă că și îna
inte se lucra pămîntul ori 
se creșteau animale, nu au 
aproape nici o valoare ine
dită, receptivitatea specta
torului nu sesizează cîte 
înnoiri științifice au inter
venit în activitatea specia
listului de azi. fără de care 
n-ar fi fost posibile valori
le care se perindă de-a 
lungul peliculei. Un lan 
frumos de porumb, nesfîr- 
șitul lan care nu mai este 
de mult o raritate, nu se 
poate recomanda singur pe 
ecran cum că el este rezul
tatul multor ani de cerce
tări, că este produsul lun
gilor nopți de studii bio
logice și economice — de 
la configurația celulei ve
getale de sub lentila mi
croscopului pînă la inter
minabila formulă a calcu
lului diferențial. Acest lu-

cru așteptăm să-l sugereze, 
să-1 sublinieze imaginea ci
nematografică, cu multip
lele ei mijloace.

Mielul care zburdă în 
imagine, cu mici nuanțe, 
este același. Ca miel, el 
zburda și acum 80 de ani 
pe imașul din marginea sa
tului, dar ca produs al unei 
zootehnii moderne, științi
fic enunțată și aplicată, 
chipul lui drăgălaș, adus 
în prim-planul obiectivului 
nu mai este suficient. Ori- 
cît de fotogenic ar privi 
mielul de pe ecran, aceasta 
nu va putea măcar sugera 
eforturile umane și mate
riale destinate dezvoltării 
zootehniei; aria largă de 
preocupări, gîndirea omu
lui de știință. Dispunem 
astăzi de uriașe complexe 
de creștere industrială a 
animalelor, obiective de ba
ză în economia națională, 
unde apare foarte pregnant 
aportul literei scrise din 
zecile, de tratate științifice. 
Dar simpla imagine de an
titeză, la care apelează ci
neaștii, a șopronului cu 
iesle de nuiele lingă blocu
rile cu hale etajate nu 
mai este suficientă. Intrînd 
în halele moderne, cred că 
e de datoria cineastului să 
vadă nu numai sutele de 
mii de animale sau păsări, 
ci, în primul rînd, pe cei 
care au fost și sînt în stare 
să alcătuiască acest tot im
presionant, pe oamenii a- 
griculturii, pe specialiștii 
din acest sector a căror 
viață și muncă merită mai 
mult decît niște imagini 
fugare, convenționale.

fon TEODORESCU
I.A.S. Modelu — 
județul Ialomița
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Ieri a sosit o delegație 
culturală din U.R.S.S.

Sîmbătă seara a sosit în Capitală 
o delegație culturală din Uniunea So
vietică, condusă de L. V. Mohov, 'ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., pentru a participa la ma
nifestările prilejuite de Zilele culturii 
sovietice ce vor avea loc în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

oaspeții au fost salutați de Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, de oameni de 
artă și cultură.

Erau de față reprezentanți ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

Filarmonica din Leningrad și dirijorul
5

Evgheni Mravinski la București
Orchestra simfonică a Filarmoni

cii din Leningrad, colectiv artistic 
emerit, a sosit sîmbătă dimineața in 
turneu în țara noastră In fruntea 
orchestrei se află cunoscutul dirijor 
Evgheni Mravinski, artist a! poporu
lui al U.R.S.S.. laureat al Premiului 
Lenin, personalitate de renume in
ternațional. Prezența sa și a forma
ției leningrădene, orchestră ce a 
cucerit, datorită prestigioaselor sale 
interpretări, o faimă mondială, con
stituie unul din momentele cele mai 
de seamă ale manifestărilor din ca
drul „Zilelor culturii sovietice" or
ganizate în țara noastră și reprezin
tă un eveniment de seamă al stagiu
nii actuale. Primul său concert în

Capitală va marca și deschiderea a- 
cestor manifestări. Cele două con
certe pe care muzicienii sovietici le 
vor prezenta la București, în sala 
Ateneului Român, în zilele de 3 și 5 
noiembrie, vor fi urmate de alte 
două la Cluj, în zilele de 7 și 8 
noiembrie.

Programele dirijate de Evgheni 
Mravinski cuprind simfonii de Ceai- 
kovski, Glazunov, Prokofiev și Șos- 
takovici. Unul din cele două concer
te de la Cluj, în care figurează lu
crări de Ceaikovski, Șostakovici și 
Rodion Scedrin, va avea ca dirijor 
pe Alexandr Dmitriev, iar ca solist 
pe pianistul Nicolai Petrov.

(Agerpres)

20 de ani de activitate a Teatrului 

de marionete și păpuși „Țăndărică"
’na jubiliară, marcînd Im-

. 20 ' .................
de marionete și:ă“, - • •

nare
n Calea Victoriei. Au venit, 
'orească pe „Țăndărică", 

colectivul său, și nume- 
: directori ai unor in-

Să> ■' 
'lini 

Tdat 
„Țăn 
cu o 
în sa. 
să-l sl 
alături 
roși inv .
stituții ari .tice, fruntași ai scenei, 
scriitori, compozitori, critici de artă, 
precum și oaspeți de peste hotare.

Dechizînd festivitatea, prof. univ. 
dr. Virgil Brădățeanu, președintele 
Comitetului de cultură și artă al 
municipiului București, a vorbit des
pre tot ceea ce a însemnat pentru 
arta noastră păpușărească prezența 
lui „Țăndărică", despre dragostea și 
dăruirea cu care artiștii teatrului au 
realizat spectacole ce au fermecat 
pe copii și părinții lor.

de ani. de activitate a 
păpuși 

s-a încheiat sîmbătă 
festivă care a avut loc

nobilele chemări ale artei, civilizației 
și păcii, iar munca ior să-și găseas
că binemeritatele răsplătiri ale po
poarelor lor și ale popoarelor lumii.

In cuvinte emoționante, Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, prof, 
dr. Jan Malik, secretarul general al 
Uniunii internaționale a marionetiș- 
tilor — U.N I M.A. — artista emeri
tă Margareta Niculescu, directoarea 
Teatrului „Țăndărică", scriitorul 
Mircea Sîntimbreanu, care a înmî- 
nat teatrului și diploma de o- 
noare a Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, regizo
rul Vasile Dan, directorul Tea
trului de păpuși din Cluj au vor
bit despre „Țăndărică", i-au evocat 
anii de început și cei care au ur
mat, i-au elogiat meritele, i-aw>re- ■■ 

. amintit..succesele .. și i-au, urat...pc vupu ți paiiunijui. amintit.succesele și i-au, urat. în,. :
A, luat apoi cyyipt.ul tov, Dumitru final „tinerețe fără ■bătrînete“. -Âc?s-,. , 

„1 ; le.au a&(țiat mesajul.,ior,.,
prietenesc Serghei Visonov, artist 
emerit al R P. Bulgaria, din partea 
Teatrului central de păpuși din So
fia, Coliu Micev, directorul Teatru
lui de păpuși din Ruse (R. P Bul
garia), dr Zdenek Bezdek, președin
tele.secției cehoslovace a U.N..I M.A., 
Cristoph Brăndli, tînăr actor din El
veția, sosit pentru a se specializa 
ca artist păpușar, Rolf Maser, di
rectorul Colecției de stat de teatru 
de păpuși din cadrul Muzeului de 
artă din Dresda (R D. Germană), 
dr. Szilagy Dezso, directorul 
trului național de păpuși 
pesta, membru al 
U.N.I.M.A., participanți 
lui „Țăndărică".

Pojla," prim-secreța.r., al.. Comitetului o.'. 
municipal București al P.C.R., pri- 
m/P'il genera.) al Capitalei. Felici- 
tîi- călduros colectivul teatrului,
cu rilejul aniversării sale, vorbi
torii/ a arătat, printre altele, că, la 
capătul celor 20 de ani de muncă 
neprecupețită, „Țăndărică" a reușit 
să se afirme, în peisajul teatral al 
Capitalei, ca o personalitate artisti
că de sine stătătoare, cu un profil 
propriu. Dorim ca în plăsmuirile 
de lemn și de pînză ale păpușarilor 
— a încheiat vorbitorul — să bată 
mereu inima fierbinte, mereu tînără 
a creatorilor lor. pe care cu bucu
rie îi sărbătorim astăzi. Dorim și 
urăm tuturor creatorilor acestui gen 
de artă, de la noi și de pretutin
deni, să fie întotdeauna uniți de

Tea- 
din Buda- 
Prezidiului 
la jubileul

(Agerpres)

Cronica zilei
Sîmbătă după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Camerei de Co
merț din Londra, condusă de lordul 
Liemerick, membru al consiliului 
de conducere al Camerei. La sosire, 
pe aeroportul Băneasa, oaspeții au 
fost întîmpinați de Hristache Zam- 
bcti, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț, funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului Exterior. Erau 
prezenți membri ai Ambasadei Marii 
Britanii la București.

★

Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind din R. D. Germană, 
delegația Ministerului Minelor, con
dusă de Bujor Almășan, ministrul 
minelor, care a participat la lucră
rile sesiunii C.A.E.R. pentru indus
tria carboniferă, ce.au avut loc la 
Berlin.

*
Sub auspiciile Uniunii medicale 

balcanice și filialei din Tg. Mureș 
a Uniunii societăților de științe medi
cale din țara noastră, la Institutul de 
medicină și farmacie din localitate 
a avut loc deschiderea expoziției 
„Cartea medicală franceză". La des
chiderea expoziției au fost prezenți 
prof. dr. docent. Popescu Buzeu, se
cretarul genera) al Uniunii medicale 
balcanice, și Jean Paul-Salles, consi

lier al Ambasadei Franței la Bucu
rești.

★

Sîmbătă dimineața a plecat la 
Dublin (Irlanda) o delegație a Ofi
ciului Național de Turism, condusă 
de președintele Colegiului O.N.T., 
Alexandru Sobaru, pentru a partici
pa la lucrările celei de-a XXI-a a- 
dunări generale a Uniunii interna
ționale a organismelor oficiale de tu
rism — U.I.O.O.T

★

După turneul încununat de suc
ces, pe care l-a întreprins în orașe
le București, Galați și Constanța, 
Ansamblul cubanez de dans modern 
a părăsit sîmbătă țara noastră.

*
Sîmbătă după-amiază, la Baia Mare 

s-au încheiat lucrările consfătuirii 
pe țară a silvicultorilor. Timp de trei 
zile, în cadrul ședințelor organizate 
pe șantiere și în pepiniere, au fost 
prezentate referate asupra principa
lelor probleme ale Departamentului 
silvic. La consfătuire au participat 
reprezentanți ai Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, specialiști ai 
inspectoratelor silvice din întreaga 
țară, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, oameni de 
știință, cercetători și alți invitați.

(Agerpres)

A X-a Conferință pe țară 
a cercurilor științificeI •

stuhtesti9 I
Sîmbătă dimineața a început cea 

de a X-a ediție a Conferinței pe țară 
a cercurilor științifice studențești. în 
zilele 1 și 2 noiembrie, în Capitală, 
se vor desfășura lucrările secției de 
științe social-politice la Universita
te, de științe economice — la Aca
demia de studii economice, iar la 
Institutul politehnic din Timișoara 
cele ale secției de tehnologia con
strucțiilor de mașini.

în continuare, pînă la 30 noiem
brie, în șase centre universitare — 
București, Cluj, Iași, Timișoara, Tg. 
Mureș și Brașov — studenții vor pre
zenta rezultatele activității științi
fice pe care o desfășoară sub direc
ta îndrumare a corpului profesoral.

(Agerpres)

i interesul viitorului pașnic 
al continentului european

(Urmare din pag. I)

„VILLAFRANCA"

TN EDITURA POLITICA (Urmare din pag. I)

AU APĂRUT:

colecția „Teorie si me-In
todă în științele sociale" 
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In colecția „în ajutorul 
activului sindical”
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CENTENARUL LICEULUI
NR. 1BIN GIURGIU

La 9 noiembrie a.c. Liceul 
nr. 1 din Giurgiu („Ion Maio- 
rescu“) își . sărbătorește cente
narul. Foștii elevi și profesori 
care doresc să ia parte la mani
festările consacrate acestui eveni
ment sînt rugați să-și anunțe din 
timp participarea.

De la O.S.T.A.
Posesorii de bilete pentru con

certele Orchestrei Filarmonicii 
din Leningrad sînt rugați să se 
prezinte la Casa O.S.T.A., Calea 
Victoriei 68—70, telefon 13 53/5, 
în zilele de duminică 2 și luni 3 
noiembrie 1969, între orele 10— 
13 și 17—20, pentru preschimba
rea biletelor, concertele avînd loc 
la ATENEUL ROMAN.

i 1 ii ■■■■.—

fost repartizați alți doi specialiști, 
dar și aceștia au uitat să se prezinte 
la post.

„Recordul- îl dețin instituțiile ban
care ale județului. La Banca agri
colă din Oradea lucrează trei ingi
neri. Sîntem de acord — spunea se
cretarul comitetului județean — este 
nevoie de ingineri la această institu
ție : de un inginer agronom și un in
giner silvic ; dar ce caută la Banca a- 
gricolă un geolog ? Sucursala Băncii 
de investiții are patru ingineri. De ce 
o fi nevoie la această instituție de doi 
ingineri minieri ? Iar în cele trei u- 
nit.ăți ale aceleiași sucursale bancare 
sînt concentrați 56 economiști. De ce 
nu se duc acești economiști la rafi
năria și schela de la Suplacul de 
Barcău, în industria locală din Mar- 
ghita, Aleșd și altele, unde nu există 
nici urmă de specialist în acest do
meniu ? întrebarea aceasta este le
gată de un alt aspect fundamental : 
unii din economiștii respectivi se 
plîng că nu au condiții să se... des
fășoare, să se afirme, să demonstre
ze ce rezultate pot obține în 
muncă Este și firesc, dacă 
stau ca sardelele și se calcă pe pi
cioare prin birourile unităților ban
care amintite. Le lipsește oare nu
mai curajul de a se debarasa de ocu
pații birocratice, de a lucra în în
treprinderile industriale. în „focul" 
producției ?

★

De la un timp — ne relatează co
respondentul nostru Nicolae Brujan 
— colectivul întreprinderii forestiere 
Sibiu întîmpină mari neajunsuri în 
realizarea sarcinilor de plan. Princi
pala cauză : sectoare-cheie, cum sînt 
cele de exploatare și de industriali
zare, resimt lipsa specialiștilor, a in
ginerilor și maiștrilor ; și aceasta, în 
condițiile în care, încetul cu încetul, 
o buna parte dintre specialiștii res
pectivi și-au găsit un loc „călduț" în 
Sibiu. în umbra birourilor I F.-ului

Cum de s-a ajuns la această sta
re de lucruri?. în urmă cu doi-trei 
ani, alarțnată de această retragere 
spre Sibiu a specialiștilor din zona 
întreprinderii amintite, conducerea 
Ministerului Industriei Lemnului a 
luat o holărîre dintre cele mai ra
dicale, cum era atunci apreciată 
Formulată pe scurt, ea suna astfel . 
„în cel mai scurt timp, sediul 
I F -ului va fi mutat mult mai 
aproape de producție, din Sibiu la 
Tălmaciu" Și, pentru ca hotărîrea 
să nu dea naștere la interpretări, se 
preciza, în continuare : „Localul ac
tualului sediu să fie pus imediat la 
dispoziția forurilor locale" N-a tre
cut mult timp și sediul I F.-ului s-a 
eliberat De neînțeles. însă, această 
rocadă După săpt.ămîni și luni, 
I. F.-ul nu s-a mutat la Tălmaciu, 
Unde se amplasase întreprinderea 
din Sibiu ?... Tot în Sibiu. Și unde 
anume ? In curtea Centrului școlar

ț

î 
î
î 
î

Iată numele unei splendide 
vile sigliișorene, în același timp 
local public de prestigiu, situat 
la I km și 200 m de centrul 
orașului, la o altitudine de 800 m 
de la nivelul mării. Acest restau
rant, modernizat fi amenajat așa 
cum se cuvine, oferă vizitatorilor 
condiții prielnice pentru destin
dere și reconfortate. De pe te
rasa vilei — de la o înălțime de 
400 m față de oraș — se des
chide, captivantă, panorama Si- 
ghișoarei.

Interiorul este amenajat cu

mult gust, „decorația" constt- 
tuind-o barul cu perete din pia
tră cioplită, mobilierul din ste
jar, confecționat in stilul seco
lului al XVII-lea, lampioanele, 
exponatele cinegetice. Dar ceea 
ce-l interesează ve consumator 
este deservirea, care întotdeauna 
este „la înălțime’. In „cartea de 
vizită", de incontestabil prestigiu, 
a localului „Villafranca", care 
funcționează fi în sezonul rece, 
putem consemna marea afluență 
de vizitatori.

LISTA DE ClȘTlGURI
la depunerile pe libretele de economii 
cu cîștiguri în materiale de con

strucție
TRAGEREA LA SORȚI 

PE TRIMESTRUL 111/1969

„Luna 
preparatelor 

culinare"
Din motive lesne de înțeles, 

luna noiembrie constituie pentru 
bucătari și cofetari „Lu
na preparateioi culinare". Este, 
de fapt, luna întrecerii între uni- 

i tățile de. alimentație publică, a e- . 
mulației. desfășurate .sub semnul 
unei preocupări deosebite de a 

, oferi - publicului Cdmumâio'f' — ' 
prin expozițiile special organiza
te — un bogat și variat sortiment 
de preparate culinare, produse de 
cofetărie șl patiserie, lată cel 
mai bun prilej pentru lucrătorii 
unităților de alimentație publica 
de a-și etala măiestria, pricepe
rea, ingeniozitatea culinară. Co
fetăriile, secțiile „Gospodina", ca 
și bucătăriile de bloc ne promit 
că cor răspunde prompt la ori
ce comandă și vor pune la dis
poziția celor interesați preparate 
și semipreparate culinare proas
pete, de bună calitate.

forestier ț fși construise fn cea mai 
mare grabă două barăci. Ordinul mi
nisterului a fost încălcat sistematic, 
ani de zile. Pînă acum vreo trei 
săptâmîni. Cele două barăci au fost 
demontate și I F.-ul Sibiu și-a mu
tat sediul. Dar nu la Tălmaciu, ci 
chiar in plin centrul Sibiului, tn 
clădirea fostului sfat popular orășe
nesc

Să vedem, Insă, cum au fost folosiți 
cei 26 ingineri, cîți are întreprinderea. 
9 din ei lucrează în cele două fa
brici și 6 sectoare de exploatare din 
județ. Și restul de 17 ? Desigur, în 
Sibiu : 14 în sediul I. F.-ului și 3 
în alte unități forestiere din oraș 
Efectele sînt dintre cele mai neeati-

vremea
Ieri In țară : vremea s-a Încălzit 

In toate regiunile. Cerul a fost va
riabil, mai mult senin în sudul țării 
și temporar acoperit în Transilvania 
și nordul Moldovei, unde izolat s-au 
mai semnalat ploi slabe. în zona 
montană înaltă a nins Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 4 grade 
la Borsec și 17 grade în numeroase 
localități din Muntenia și Moldova 
în București i vremea a fost fru
moasă, cu cerul senin. Vînțul a su
flat potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura maximă a fost âe 17 grade.

Timpul probabil pentru filele de 
S. 4 și 5 noiembrie. In țară : vremea 
continuă să s<> încălzească ușor, mai 
ales la începutul Intervalului. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi 
slabe locale tn nordul țării. Vîntu) 
va sufla slab pînă la potrivit, pre- 
dominind din sectorul vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
zero și 10 grade, Izolat mai coborîte, 
iar maximele între 9 și 19 grade. Lo
cal se ya semnala ceață în Bucu
rești : vremea va fi tn general fru
moasă și va continua să se încăl
zească ușor. Cerul va fi variabil. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit 
din vest. Temperatura tn creștere Ia 
început, apoi în scădere ușoară. Ceață.

Institutul politehnic din Brașov, Fa
cultatea de industrializare a lemnului. 
Apoi, inginerul Corneliu Radulescu 
s-a prezentat la Baia Măre, fiind re
partizat la C.I.L. Sighet. La 31 Iu
lie 1965 s-a transferat la D.R.E.T.LL 
Oltenia, unde a început să lu
creze în cadrul unei unități de 
industrializare a lemnului din Fi- 
liași După 14 luni și-a găsit „voca
ția" vieții sale : a cerut, transferul 
la I.C.F.L. Craiova ca Inginer șef la 
centrala termică automată nr 4 din 
cartierul Brazda lui Novac.

Cum este exploatată această cen
trală termică condusă de un inginer 
specializat în industrializarea lemnu
lui ? Nu rare sînt cazurile cînd anu-

Ce-o fi, numai 
în... oraș sâ fie!

3

ve : sectoare mari de exploatare, 
cum sînt Tălmaciu și Orlat, nu dis
pun de nici un inginer, iar alte două 
— Mediaș și Avrig — care au cite 
un inginer stagiar, sînt conduse de 
maiștri în vara acestui an au fost 
repartizați 1. F.-ului 4 ingineri sta
giari, Dar numai doi mai lucrează i 
unul la sectorul din municipiul Me
diaș și altul la Avrig Otmar Rott- 
baker, absolvent al Facultății de ex
ploatare și transporturi forestiere 
a Institutului politehnic Brașov, re
partizat la sectorul Orlat, a stat 6 
zile, după .care într-a 7-a a dispărut 
fără urmă

Unii spun că aceste stări de lu
cruri se vor normaliza Vom reveni 
și noi, după un timp, pentru a ur- 
mări'cum s-au soiuționat problemele, 
cum sînt sprijinite și îndrumate ex
ploatările întreprinderii respective, 
cîți ingineri și tehnicieni lucrează 
nemijlocit în producție.

*
Dar cum poate ajunge cineva la 

situația de a comite actul — blama
bil — al evaziunii profesionale? în 
1953, Corneliu Rădulescu a absolvit 
o școală medie tehnică de construc
ții civile și edilitare Neconvenindu-i 
meseria, a ajuns sâ lucreze ca mais
tru la o direcție de exploatare a lem
nului din Baia Mare Conducerea a- 
celei unități i-a aprobat o bursă 
maistrului RăduJescu și l-a trimis la

mite blocuri de locuințe nu au pe 
timpul iernii căldură, apă caldă, Iar 
apa potabilă nu ajunge ou săptămî- 
nile la unele apartamente. Corespon
dentul nostru, Nistor Țuicu, a avut 
o convorbire cu inginerul Rădulescu.

Rep. : De ce v-ați ales Facultatea 
de industrializare a lemnului și nu 
alta ?

C R i Mi-a plăcut această mese
rie

Rep : Dacă v-a plăcut această 
meserie, de ce ați schimbat-o eu 
alta ?

C. R. i Mi-a plăcut aici pen
tru că mă specializez Intr-o ra
mură nouă ( ? 1)

(După trei ani de activitate in 
noua muncă, cu toate că lng. 
Rădulescu susține că pregătirea 
sa are contingență cu noua me
serie, el este pur și simplu in afara 
problemelor ce le ridică centrala 
pe care o conduce. Pentru a. putea 
da cîteva relații elementare despre 
modul de funcționare și felul in care 
sînt deserviți cetățenii, acest „spe
cialist" a trebuit să ceară sprijinul 
maistrului Gheorghe Bercea, de la 
centrală).

Rep. : Nu considerați că ați înșe
lat așteptările celor care v-au tri
mis la facultate să vă specializați 
într-un sector unde era nevoie de 
dv„ de cunoștințele dobîndite la in
stitut ?
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1 19 106 920-212-59 20,000 20 000
1 5 725 910-510-31 15 000
1 10 773 904-125-18 15 000 30 000
1 10 027 907-204-25 io ooo'
1 5 965 910-613-3 10 000 20 000
1 5 388 918-328-10 5 000
1 9 438 931-268-54 5 000
1 14 624 910-721-1 5 000
1 1 274 952-224-39 5 000
1 18 924 923-209-67 5 000
1 17 795 913-726-14 5 000
I 11 020 904-615-5 5 000
1 17 475 952-227-21 5 000
1 14 443 906-721-28 5 000
1 4 308 945-202-48 5 000
1 93 901-271-33 5 000
1 10 776 904-125-21 5 000
1 5 132 922-453-3 5 000
1 13 655 919-404-30 5 000
1 5 105 933-261-2 5 000
1 6 380 938-261-6 5 000
1 8 604 914-115-34 5 000
1 9 657 950-219-88 5 000
1 4 170 921-315-3 5 000
1 17 097 927-232-7 5 000
1 170 915-256-18 5 000
1 16 901 928-388-64 5 000
1 16 953 952-219-5 5 000
1 6 714 911-521-5 5 000
1 10 574 961-203-15 5 000
1 10 888 941-213-7 5 000
1 12 769 903-619-16

908-136-33
5 000

i 1 2 618 5 000
1 13.095 914-201-16 5 000

i 1 7 131 924-638-1 5 000
1 13 774 .919/725-11 5 000 H ■,L 699. 910-510-4 5 006
1 18 243 939-20'5-3 5 000
1 18 870 923-208-2 5 000
1 1 814 903-126-13C 5 000 175 000

40 | TOTAL: ;245 000

Titularii libretelor de economii 
ciștigătoare se vor prezenta in ter
men de Cel mult 60 de zile de la da
ta tragerii la filiala C.E.C, înscrisă 
in libret pentru ridicarea adeverinței 
necesare la procurarea materialelor 
de construcție.

Materialele de construcție pot. fi 
procurate, in termen de 10 zile de la 
eliberarea adeverinței, de la oricare 
depozit de materiale de construcție 
aparținînd unităților comerciale sau 
ale cooperației de consum.

C. R. i Am căutat să vin cît mal 
aproape de părinți. (De fapt, C. R. 
nici nu stă cu părinții. Aceștia sînt 
tn comuna Zăval, la circa 40 km de
părtare de Craiova)

Rep : Cînd vi s-a dat bursă din 
partea întreprinderii din Baia Mare, 
pentru a merge la facultate, nu v-ați 
gîndit că vreți să fiți mai aproape 
de părinți ?

C R. . Față de cei ce m-au trimis 
la facultate am avut obligația să 
lucrez un timp la dînșii. Am lucrat. 
Așa că m-am achitat de obligații...

Desigur, dacă privim lucrurile 
fsrin prisma unor paragrafe dintr-o 
nstrucțiune, poate că ing. Rădulescu, 
formal, a procedat legal și nu mai 
are obligații față de cei care l-au 
trimis să se pregătească la facultate. 
Dacă ne gîndim însă la implicațiile 
morale și sociale, la neajunsurile ce 
le-a creat această evadare din pro
fesia pe care și-a ales-o — și pentru 
care s-a pregătit — atunci desigur 
că nu putem fi de acord cu modul 
tovarășului inginer Rădulescu de a-și 
Înțelege răspunderile sociale. Și, în 
timp ce inginerul deține un post, la 
acea centrală termică, multe unități 
de industrializare și întreprinderi fo
restiere din județul Dolj duc lipsa 
cadrelor de specialiști

Din păcate, în orașul Craiova 
sînt și alte întreprinderi care nu au 
contingență ou silvicultura sau ex
ploatarea lemnului, dar care au 
posturi ocupate de specialiști în 
aceste domenii La întreprinderea de 
foraj Craiova, de pildă, postul de 
Inginer principal al serviciului me
canic șef era deținut de ing. Ion 
Nedeloiu, specialist în exploatări fo
restiere. La U.J.C.A.P. Dolj lucrează, 
de asemenea, un inginer specialist 
tot în exploatarea lemnului. Ce au 
de spus forurile locale și cele din 
Ministerul Industriei Lemnului ?

★
Nu credem că mai trebuie de

monstrate rolul specialistului în 
producție, necesitatea valorifică
rii cunoștințelor acestuia corespun
zător pregătirii sale și intereselor e- 
conomiei naționale. Spiritul de drep
tate socială, de echitate, dorința 
de a accelera progresul general al 
patriei, de a pune cît mai deplin tn 
valoare toate potențele creatoare 
ale poporului, răspunderea fiecărui 
cetățean față de construcția orîn- 
duirdi socialiste — 'iată rațiuni ale 
redistribuirii cît mai judicioase a 
specialiștilor tn sectoarele hotârî- 
toare ale producției materiale. în a- 
celași timp însă, este de datoria or
ganelor de partid și de stat locale, 
a comitetelor de direcție din între
prinderi, a conducerilor instituțiilor 
ca atunci cînd specialiștii se pre
zintă la noii e locuri de muncă să fie 
bine primiți, să li se asigure condiții 
materiale pentru ca aceștia să 
se integreze cît mai rapid în pro
ducție. să dea rezultate optime în 
scurt timp.

tare ale Apelului de la Budapesta au 
luat, hotărîrea de a se adresa celor
lalte state europene, cu noi propu
neri concrete, menite să marcheze 
pași înainte în organizarea proiec
tatei conferințe europene. în acest 
sens, Declarația adoptată de consfă
tuirea miniștrilor' afacerilor externe 
propune includerea pe ordinea de zi 
a conferinței general-europene a două 
probleme importante :

1) Asigurarea securității europene 
și renunțarea la folosirea forței sau 
la amenințarea cu folosirea acesteia 
în relațiile reciproce dintre statele 
din Europa și 2) Lărgirea relațiilor 
comerciale, economice și tehnico- 
științifice pe baza egalității în drep
turi, în scopul dezvoltării colaboră
rii politice între statele europene.

Se poate aprecia că aceasta repre
zintă o ordine de zi realistă, deoa
rece problemele menționate sînt de 
un interes vital pentru toate po
poarele și pentru ansamblul relații
lor intereuropene, că în ce privește 
necesitatea soluționării lor există un 
larg consens nu numai in opinia pu
blică, dar și in ’ rîndul cercurilor 
conducătoare, că sînt evitate proble
mele asupra cărora există adinei 
controverse și a căror abordare, în 
"actualele condiții, nu ar putea da 
roade concrete. în schimb, este 
firesc să se considere că dacă pro
blemele propuse a fi înscrise pe or
dinea de zi ar fi soluționate cu suc
ces, aceasta ar contribui considera
bil la îmbunătățirea climatului po
litic în Europa și, prin aceasta, la 
crearea unor premise favorabile 
pentru abordarea cu succes și a al
tor probleme mai spinoase.

Realizarea securității europene și 
internaționale implică un sistem 
de măsuri concrete și de an
gajamente din partea statelor par
ticipante, indiferent de mărimea, de 
ponderea lor economică și militară, 
sistem care^ să confere fiecăruia 
certitudinea deplină în ce privește 
dezvoltarea sa de sine stătătoare, 
integritatea teritorială, garanția că 
împotriva sa nu se va recurge la 
forță sau la amenințări cu forța. Ro
mânia, prin glasul reprezentanților 
săi autorizați, a subliniat în repetate 
rînduri că în situația actuală din Eu
ropa și din lume devine tot mai ne
cesar sâ se pună capăt pentru tot
deauna folosirii forței în relațiile in
ternaționale, să se renunțe la orice 
încercări de amenințare cu forța, să 
se asigure soluționarea tuturor liti
giilor și diferendelor pe calea tra
tativelor, respectîndu-se pe deplin in
dependența fiecărei națiuni. Tocmai 
de aceea, opinia noastră publică a- 
preciază că ar avea o însemnătate 
deosebită pentru evoluția ambianței 
internaționale dacă, în cadrul confe
rinței general-europene. ca și pe baze 
bilaterale, s-ar ajunge la acor
duri internaționale privind renunța
rea Is folosirea forței sau la ame
nințarea cu ’ ea îtr relațiile recipro
ce dintre statele din Europa. Aceas
ta ar favoriza, fără îndoială, reali
zarea'în viitor și â altor pași esen
țiali pentru întărirea securității eu
ropene, cum ar fi lichidarea conco
mitentă a grupărilor militare exis
tente în Europa, retragerea trupelor 
străine și desființarea bazelor mili
tare pe teritoriu) altor state, tradu
cerea în viață a unor măsuri eficien
te în vederea înlăturării pericolului 
nuclear și înfăptuirii dezarmării.

Pentru realizarea securității euro
pene prezintă o importanță capitală 
statornicirea unor relații normale, de 
bună vecinătate, între toate statele 
continentului, dezvoltarea unei rețele 
tot mai dense de legături de colabo
rare bi și multilaterale în domeniile 
comercial, economic, tehnic, științi
fic și în alte domenii. Condiția esen
țială pentru promovarea unor aseme
nea relații de natură să favorizeze 
în mod substanțial securitatea inter
națională o constituie recunoașterea 
deplină a drepturilor fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, respec
tarea strictă a principiilor egalității 
în drepturi, suveranității și indepen
denței, neamestecului în treburile in
terne ale altor state, avantajului re
ciproc. Numai pe această bază se 
poate stabili încrederea între state, 
se poate ajunge la apropierea între 
popoare, la lărgirea colaborării și 
consolidării păcii în lume. România

a susținut cu consecvență opinia, con
firmată do viață, că promovarea unor 
relații normale, pe baza acestor prin
cipii, dezvoltarea legăturilor multi
laterale și cooperarea largă pe plan 
economic și în alte domenii repre
zintă esența și una din modalitățile 
primordiale pentru înaintarea pe ca
lea securității europene. Acționînd în. 
acest spirit, țara noastră extinde 
schimburile comerciale și dezvoltă 
cooperarea mutual avantajoasă cu 
statele europene. De aceea ea consi
deră că propunerea din Declarație de 
a se dezbate acest punct și de a se 
ajunge la acorduri în această priviri- 
ță în cadru] conferinței general-eu
ropene poate să servească într-o 
largă măsură scopului urmărit — în
tărirea securității pe continentul 
nostru

în Declarație se exprimă totodată 
părerea că conferința general-euro- 
peană ar putea să aibă loc la Hel
sinki, în prima jumătate a anului 
1970.

Făcînd aceste propuneri, țările 
socialiste nu se situează pe poziții 
exclusiviste ț așa cum se arată în 
Declarație, ele preconizează ca 
considerentele lor să fie exa
minate în cursul consultărilor bi sau 
multilaterale între statele interesate 
și se arată gata să examineze orice 
alte propuneri îndreptate spre pre
gătirea practică și asigurarea suc
cesului conferinței general-europene. 
în această privință, România, sub
liniind necesitatea ca toate statele 
europene să participe activ și să-și 
aducă contribuția proprie la găsirea 
căilor pentru înfăptuirea dezideratu
lui securității europene, a afirmat 
în permanență că este favorabilă ce
lor mai largi schimburi de păreri 
în problemele organizării Conferin
ței europene. „Consiliul de Stat și 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — au arătat că 
sînt gata să examineze cu toată a- 
tenția sugestiile altor state din Eu
ropa cu privire la organizarea con
ferinței, să discute și impedimentele 
care pot apărea în calea realizării 
acestei idei, subliniind că sînteni 
receptivi față de orice propuneri în
dreptate spre înfăptuirea securității 
și colaborării pe continent".

Este pozitiv și încurajator faptul 
că propunerile conținute în De
clarația publicată ieri au și înregis
trat o primire pozitivă în o- 
pinia publică internațională și în 
cercuri conducătoare din unele 
țări. într-un comunicat al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Finlandei se arată că Declarația pu
blicată la Praga „demonstrează inte
resul constant pe care' țările socia
liste îl manifestă față de reunirea 
unei conferințe privitoare la secu
ritatea europeană" și că „grație unor 
pregătiri minuțioase, un acord va 
putea fi realizat asupra datei, lo
cului, participanților și ordinii de 
zi a conferinței. Finlanda va conti
nua să acționeze pentru ca reuniunea 
să poată fi convocată". Comen- 
tînd declarația, agenția France Presse 
scrie că acest document „confirmă 
voința țărilor semnatare de a vedea 
ținîndu-se, fără nici o condiție prea
labilă importantă și cît mai curind 
posibil, o conferință asupra secu
rității europene".

în prezent, cînd ideea conferinței 
general-europene pășește din faza de 
deziderat în aceea a pregătirilor con
crete, opinia publică internațională 
așteaptă din partea fiecărui stat eu
ropean, mare sau mic, o atitudine 
pozitivă, de bunăvoință, pentru înlă
turarea dificultăților care mai persis
tă sau care se pot ivi în calea convo
cării, precum și eforturi perseverente 
pentru îmbunătățirea continuă a at
mosferei politice în Europa, factor e- 
sențial pentru crearea premiselor de 
reușită a conferinței general-europe
ne. Acționînd în spiritul politicii ei 
consecvente de destindere, pace și 
colaborare Internațională, România va 
depune în continuare eforturi neslă
bite pentru a-și aduce o contribuție 
cît mai rodnică la convocarea și pre
gătirea conferinței europene, la suc
cesul acesteia, astfel incit ea să re
prezinte un eveniment istoric în e- 
voluția spre realizarea unei secu
rități trainice, pe baze colective, spre 
făurirea unui viitor pașnic în Europa, 
corespunzător intereselor popoarelor 
continentului și întregii umanități.

SPORT
FOTBAL: Azi, etapa a X-a

Campionatul categoriei A de fot
bal programează astăzi jocurile eta
pei a 10-a In Capitală, pe stadioa
ne diferite, se vor desfășura parti
dele : Dinamo — U.T. Arad (stadion 
Dinamo) și Steaua — Universitatea 
Cluj _ (Stadionul Republicii). Jocurile 
încep' la ora 14,30

Partidele din țară •. Politehnica 
Iași — F. C. Argeșul Pitești : A.S.A. 
Tg. Mureș — Rapid București : Fa
rul Constanța — Dinamo Bacău ; 
C.F.R. Cluj — Petrolul Ploiești : Cri- 
șul Oradea — Steagul Roșu Brașov 
și Jiu) Petroșani — Universitatea 
Craiova

Stațiile noastre de radio vor trans
mite aspecte de la aceste întîlniri în 
cadrul emisiunii „Sport și muzică". 
Emisiunea începe în jurul orei 14,15 
pe programul 1.

SCRIMA

După victoria iui Jiu, 
succes al Oigăi Orban...

Concursul internațiO'nal de scrimă 
de la Budapesta a continuat cu des
fășurarea probei feminine de flore
tă. Confirmînd excelenta formă în 
care se află, floretista Olga Orban- 
Szabo (România) a repurtat un fru
mos succes, tctalizînd în turneul fi
nal 5 victorii Au urmat în clasament

Koroleva (U R.S.S.) — 4 victorii, Cir- 
kova (U.R.S.S.) — 3 victorii, Kopît- 
kina (U.R.S.S.) — 2 victorii etc. 
Spectatorii au urmărit o serie de 
asalturi spectaculoase, aplaudînd 
comportarea remarcabilă a Oigăi 
Orban-Szabo, neînvinsă în turneul 
final

Proba de sabie pe echipe a fost 
cîștigată de selecționata U.R.S.S., 
urmată de Ungaria, Polonia și Ro
mânia. . z

BOX

Gîju și Năstac în formă
Echipa de box a clubului Steaua 

București a susținut. în Berlinul oc
cidental o întîinire cu echipa Her
tha. Pugiliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 6—5. O impre
sie deosebită au lăsat Gîju, Popa și 
N’ăstac. Lumezeanu a pierdut prin 
K.O. în fața lui Yadigar.

Congresul Comitetului 
European de Atletism
Lucrările Congresului Comitetu

lui European de Atletism au conti
nuat ieri în Capitală. Printre altele, 
s-a hotărît constituirea Asociației 
Europene de Atletism și transforma
rea jocurilor europene atletice de 
juniori în campionate europene, pri
ma ediție urmînd să aibă loc în a- 
nul 1970 la Paris, între 11 și 13 sep
tembrie.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
La SEDIUL C.N.E.F.S. a avut loc 

ieri o festivitate cu prilejul împli
nirii a 40 de ani de la înființarea Fe
derației române de tenis. Președin
tele federației, tov. Constantin Ma- 
teescu, a înmînat medalii comemora
tive și diplome unor jucători de tenis 
fruntași, antrenori și activiști din do
meniul acestui sport.

IN FINALA TURNEULUI INTER
NAȚIONAL DE TENIS DE LA 
CASABLANCA se vor întîlni olan
dezul Tom Okker și australianul 
Tony Roche. In semifinale. Roche 
l-a eliminat cu 4—6, 6—2. 6—3 pe 
Riessen (S.U.A.), iar Okker a dispus 
cu 6—2, 3—6, 6—3 de Pierre Bar
thes (Franța).



JUBILEUL O.N.U. SUB DEVIZA

93PACE, DREPTATE Șl PROGRES"
NEW YORK 1 (Agerpres). — A- 

dunarea Generală a O.N.U. și-a 
încheiat dezbaterile asupra rapor
tului Comitetului de pregătire în 
vederea sărbătoririi, în anul 1970, 
a 25 de ani de la înființarea Orga
nizației Națiunilor Unite. în re
zoluția adoptată în ședința plenară 
de vineri se exprimă speranța că 
această aniversare va constitui un

mijloc de întărire a rolului și 
eficacității O.N.U. Jubileul se va 
desfășura sub lozinca „Pace, drep
tate și progres". Cu aceeași ocazie 
va fi marcată și împlinirea a zece 
ani de la adoptarea „Declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale".

Membri ai Congresului S.U.A.
cer retragerea trupelor americane

din Vietnamul de sud

Lichidarea ultimelor

un imperativ al timpului

WASHINGTON 1 (Agerpres) — Un 
grup de membri ai Camerei Repre
zentanților a S.U.A. a prezentat un 
proiect de rezoluție cerînd președin
telui Nixon să declare încetarea fo
cului în Vietnamul de sud și să gră
bească retragerea trupelor americane 
din această țară. Inițiatorii rezolu
ției — R. Giaimo, democrat din Con
necticut, și Thomas Rees, democrat 
din California — au subliniat, în ca
drul unei conferințe de presă, că a- 
doptarea acestei măsuri „ar duce la 
încetarea crimelor din Vietnam". 
Scopul nostru, au declarat ei, este 
de a demonstra președintelui că în 
sînul Congresului există o puternică 
tendință spre încetarea focului în 
Vietnamul de sud și retragerea cît 
mai rapidă a trupelor S.U.A.

„Noi trebuie să plecăm din Viet
nam" — a declarat senatorul .demo
crat Frank Church la Clubul 
democrat național al femeilor, sub
liniind că războiul din Vietnam a 
dus la divizarea națiunii și are o in
fluență demoralizatoare asupra ame
ricanilor.

(Agerpres). — Co- 
american de la Sai-

INTHVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN Cereri pentru
NEW YORK 1. — Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : în cadrul ședinței plenare de 
vineri, Adunarea Generală a O.N.U. 
a dezbătut raportul Comitetului de 
pregătire a sărbătoririi unui deceniu 
de la adoptarea în 1960, de către 
O.N.U., a „Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale".

Luînd cuvîntul, reprezentantul Ro
mâniei, Constantin Ene, a subliniat 
că poporul român sprijină cu căldură 
lupta justă-a popoarelor care se m;.i 
află sub dominația colonialistă' și 
eforturile acestora pentru a-și cuceri 
libertatea. România a sprijinit de
clarația pentru eliberarea tuturor po
poarelor coloniale, avînd ferma con
vingere că acționează în conformi
tate cu marele imperativ politic și 
moral al vremii — respectarea drep-

\
Convocarea

unui congres
mondial al tineretului

tului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta. Aceasta constituie o 
condiție primordială a unei coope
rări autentice și fructuoase în
tre națiuni. Tn baza acelorași 
principii, România s-a pronun
țat cu consecvență în favoarea trans
punerii integrale și imediate în prac
tică a declarației asupra acordării 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale — a spus vorbitorul.

Delegația României — a arătat el 
în continuare — împărtășește opinia 
Comitetului pregătitor că această 
sărbătorire trebuie să constituie o 
□cazie pentru a face un bilanț al 
progreselor realizate în aplicarea de
clarației și de a formula măsuri co
respunzătoare, tinzînd să elimine ul
timele vestigii ale colonialismului. 
Delegația română apreciază, de ase
menea, pozitiv faptul că Comitetul 
pregătitor a reținut propunerea gu
vernului român, ca și a altor gu
verne, privind adoptarea unei decla
rații care să cuprindă măsuri desti
nate lichidării urgente a sistemului 
colonial. Ea consideră că, printre mă
surile pentru a accelera procesul de 
decolonizare, O N.U. trebuie să acor
de o deosebită atenție ajutorării miș- 
cărilor de eliberare națională, care 
au luat o deosebită amploare.

In încheiere, reprezentantul român 
a relevat că poporul nostru este ca 
și pînă acum hotărît să acorde între
gul său sprijin mișcărilor de elibe- 

• rare națională pentru triumful cauzei 
lor.

ieșirea Canadei
din N.A.T.O.
OTTAWA 1 (Agerpres). — Ce) 

de-al 5-lea Congres național al 
Partidului nou democrat din Ca
nada, care și-a încheiat sîmbătă 
lucrările la Winnipeg, s-a pronun
țat pentru retragerea totală a Ca
nadei din N.A.T.O. Participanții la 
Congres au cerut, de asemenea, a- 
nularea acordurilor canadiano- 
americane referitoare la apărarea 
antiaeriană a Americii de nord 
(NORAD) și la colaborarea în pro
ducția de armament. O rezolu
ție a congresului cheamă la redu
cerea bugetului militar al țării.

în rezoluția de politică externă, 
delegații s-au pronunțat pentru re
tragerea completă a forțelor ame
ricane din Vietnamul de sud, pen
tru ca poporul vietnamez să-și ho
tărască singur soarta.

Partidul nou democrat este a 
treia organizație politică din Ca
nada, numărînd în rîndurile sale 
aproximativ 350 000 membri.

SAIGON 1 
mandamentul 
gon a anunțat că forțele patriotice 
sud-vietnameze au efectuat în 
noaptea de vineri spre - simbătă 
șase bombardamente asupra obiec
tivelor americano-saigoneze. Cele 
mai importante atacuri ale forțe
lor patriotice au fost înregistrate 
în zona Platourilor Înalte, la apro
ximativ 25 km nord-vest de 
Pleiku.

Totodată, avioane americane de 
tip B-52 și-au continuat bombar
damentele în provinciile Quang 
Duc și Darlac, din regiunea Pla
tourilor înalte, unde în ultimele 
zile au avut loc lupte între trupele 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud și forțele americano-saigo
neze.

VIZITA TOVARĂȘULUI 
VASILE VÎLCU 
ÎN JAPONIA

TOKIO 1 — Corespondentul A- 
gerpres. Florea Țuiu, transmite : 
în cursul vizitei ce o întreprinde 
în Japonia, tovarășul Vasile Vîlcu, 
membru, al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului Uniunii naționale a coope
rativelor agricole de producție, a 
fost primit de Satomi Hakamada, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J. La întrevedere au luat parte 
Kazuyoshi Sunama, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Choju Ugai, șeful Departamentului 
internațional al C.C. al P.C.J., și 
Tsutomu Asano, activist în Depar
tamentul agricol al C.C. al P.C.J.

A fost prezent, de asemenea, Du
mitru Dediu, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al României în Ja
ponia. întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate.

PRAGA

lumls Consiliului redacțional
d revistei „Problemele păcii

si socialismului"
PRAGA 1. — Corespondentul 

Ageipres. E. Iondscu, transmite : în 
ședința de sîmbătă a lucrărilor 
Consiliului redacțional al revistei 
„Problemele păcii și socialismu
lui" a luat cuvîntul în cadrul dez
baterilor tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al

P.C.R., conducătorul delegației 
Partidului Comunist Român, care 
participă la lucrările Consiliului 
redacțional al revistei. Intervenția 
reprezentantului P.C.R. a fost pri
mită cu interes de cei prezenți. 
Lucrările Consiliului redacțional 
continuă.

Semnarea protocolului privind 
colaborarea economică

și schimburile de mărfuri 
dintre România și Bulgaria

Evenimentele
din Liban

Moi ciocniri între forțele 
armate libaneze și unități 
ale trupelor de comando 

palestinene

Adunarea Generală a O.N.U. a 
hotărît vineri convocarea unui 
congres mondial al tineretului cu 
ocazia manifestărilor prilejuite de 
cea de-a 25-a aniversare a Orga
nizației Națiunilor Unite. Congre
sul, a cărui temă va fi „Pace, 
dreptate și progres", se va desfă
șura la New York în luna octom
brie 1970. Printr-o fericită coinci
dență, acest congres va marca îm
plinirea a 5 ani de la adoptarea 
de către Adunarea Generală, Ia 
inițiativa României, a Declarației 
cu privire la promovarea în rîn
durile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare, inițiativă care s-a 
bucurat de un larg sprijin pe 
plan internațional.

Conferința europeană-
pas important

în direcția destinderii »
DECLARAȚIILE MINISTRULUI 

DE EXTERNE AL ELVEȚIEI

„O conferință în problemele secu
rității europene ar fi deosebit de 
utilă pentru cauza păcii și destinderii 
în Europa și în lume. Guvernul elve
țian a primit în mod favorabil ideia 
conferinței și se pronunță pentru pre
gătirea ei în mod temeinic" — a de
clarat ministrul de externe al Elve
ției, Willy Spuhler, la încheierea vi- • 
zitei sale în Iugoslavia. El a arătat 
că guvernul elvețian a răspuns po
zitiv la invitația Finlandei în legă
tură cu participarea la conferința 
europeană.

„Problemele colaborării europene 
și în special cele Ce privesc inițiativa 
în legătură cu convocarea conferinței 
privind securitatea europeană — se 
relevă în comunicatul comun publi
cat sîmbătă la Belgrad — au stat în 
centrul atenției convorbirilor dintre 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe, Mirko Tepavaț, și colegul 
său elvețian. Cei doi miniștri de ex
terne au constatat că Iugoslavia și 
Elveția au puncte de vedere asemă
nătoare în aceste probleme, subli
niind necesitatea întăririi colaborării 
internaționale pe baza principiilor 
respectării independenței și suverani
tății, neamestecului în treburile in
terne ale altor țări. Secretarul de 
stat pentru afacerile externe al Iu
goslaviei a exprimat părerea că o 
conferință în problemele securității 
europene trebuie să fie bine pregă
tită, dar că aceste pregătiri nu tre
buie să se desfășoare la infinit. A- 
ceasta, a spus el, ar putea doar să 
aducă daune conferinței.

în comentariul consacrat vizitei în 
Iugoslavia a ministrului de externe 
elvețian, ziarul „Borba" subliniază 
între altele că în ultimul timp s-a 
remarcat o intensificare a activi
tății majorității țărilor europene în 
direcția păcii și securității. Pe a- 
ceastă linie — scrie ziarul — s-a 
înscris și vizita ministrului de ex
terne elvețian în Iugoslavia.în Iugoslavia.

N. PLOPEANU

în culisele Fondului Monetar international

Un nou episod al luptei

pentru privilegii?
PARIS I (Agerpres).

— Exper(ii financiari 
ai principalelor zece 
state capitaliste au că
zut de acord asupra 
sporirii cu aproximativ 
7 miliarde de dolari a 
contribuțiilor statelor 
membre la rezervele 
Fondului Monetar In
ternațional. Această 
sumă ar urma să se a- 
dauge actualelor rezer
ve ale fondului, eva
luate la 21,23 miliarde 
de dolari. Acordul „ce
lor 10“ trebuie să fie 
însă aprobat de toate 
cele 114 state membre 
ale F.M.I.

Independent de a- 
ceasta, hotărîrea amin
tită a creat premise 
pentru un nou șir de 
dispute interocciden-

tale, cu profunde im
plicații. Mobilul il 
constituie faptul că, de 
cuantumul contribuției 
depinde ponderea sta
telor participante la a- 
doptarea hotăririlor in 
cadrul F.M.I., știut 
fiind că pentru fiecare 
100 000 de dolari depuși 
in rezervele fondului 
revine cite un vot.

Franța și Italia soli
cită o sporire mai sub
stanțială a contribuției 
lor, urmărind ca, pe 
această cale, să asigu
re o creștere a ponde
rii de vot în cadrul 
F.M.I. a țărilor mem
bre ale Pieței comune 
pînă la un procent care 
le-ar permite să dis
pună de un fel de drept 
de veto în luarea unor

hotărîri. Pe de altă i 
parte, din dorința de 
a-și menține poziția 
actuală, privilegiată, 
S.U.A. pretind ca con
tribuția lor să crească 
cu 30 la sută, fapt care, 
dacă ar fi acceptat, ar 
anihila eforturile țări
lor Pieței comune.

Majorarea contribu
ției membrilor FM.I. 
cu un mare potențial 
economic are, in mod 
implicit, ' urmări de
favorabile pentru ță
rile mai mici și cele 
in curs de dezvoltare, 
ale căror posibilități de 
participare la votarea 
hotăririlor organizației 
rămin tot mai limitate, 
în timp ce hotăririle 
sint obligatorii pentru 
toți membrii.

Belgrad,

Consiliul Economic si So
cial al O.N.U. a adoptat două re
zoluții prin care cheamă toate statele 
membre ale O.N.U. și organizațiile 
neguvemamentale să contribuie prin 
toate mijloacele la înlăturarea urmări
lor calamităților naturale înregistrate 
recent în Iugoslavia și Tunisia. Rezo
luțiile se referă la cutremurul care a 
avut loc luni în orașul Banja Luka din 
R.S.F. Iugoslavia și la inundațiile care 
în ultimele luni au devastat regiuni 
întinse din Tunisia.

La Varșovia s-au înche
iat lucrările celei de-a IX-a 
Conferințe a organizațiilor 
de turism ^'n Bulgaria, B. D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. Un rol important în desfășu
rarea lucrărilor a fost acordat funcției 
educativ-ideologice a turismului și co
laborării internaționale a organizațiilor 
de turism. De asemenea, a fost discu
tat programul manifestărilor și acțiu
nilor cu caracter turistic care se vor 
organiza cu ocazia aniversării a 100 
de ani de la nașterea lui V. I. Lenin.

BEIRUT 1 (Agerpres). — în re
giunile din sudul Libanului conti
nuă să se înregistreze noi ciocniri 
între forțele armate ale țării și 
unități ale trupelor de comando. 
După cum menționează agenția 
U.P.I., citind un comunicat oficial 
dat publicității de postul de radio 
Beirut, trupele de guerilă au atacat 
sîmbătă dimineața punctul de fron
tieră Masn’a, situat la aproxima
tiv 51 kilometri de capitală, unul 
din cele mai importante centre de 
la granița cu Siria.

Ciocniri sporadice 
semnalate în Tripoli, 
lea oraș ca mărime
cum și în Sidon ; de asemenea, si
tuația continuă să rămînă încor
dată în regiunea localității Al Ra- 
chiya, pe unde trece principala 
cale ferată din sudul țării. Forțele 
de comando, menționează agenția 
Reuter, au reușit să ocupe satul 
Aiha din această regiune, dar, 
cele din urmă au fost respinse.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 
ambasadorul român 
la Santiago de Chile
SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager- 

pres). — Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Santiago de 
Chile. Vasile Dumitrescu, a prezen
tat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii Chile, Edu
ardo Frei. La ceremonie au fost de 
față Gabriel Valdes, ministrul re
lațiilor externe, și alte persoane 
oficiale. De asemenea, au fost pre- 
zenți membri ai ambasadei române.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între preșe
dintele Eduardo Frei și ambasado
rul român a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială.

SOFIA 1 — Corespondentul
Agerpres, Gh. leva, transmite : Vi
neri au avut loc la Sofia, între 
Maxim Berghianu, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, și 
Tano Țolov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării 
al R. P. Bulgaria, convorbiri pri
vind dezvoltarea colaborării eco
nomice, cooperării în producție și 
schimburilor de mărfuri dintre Ro
mânia și Bulgaria pe perioada 
1971—1975. A fost prezent Nicolae 
Blejan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Sofia.

în cursul aceleiași zile, Maxim 
Berghianu a vizitat uzinele „Elec
tronica" din Sofia și a purtat dis
cuții cu conducători și specialiști 
de la Institutul de cercetări econo
mice și de la Centrul de calcul al 
Comitetului de Stat al Planificării.

Seara, Tano Țolov a oferit în 
cinstea oaspetelui român un dineu, 
la care au participat conducători ai 
unor ministere, ambasadorul țării 
noastre la Sofia și 
basadei.

★

Sîmbătă, tovarăș 
ghianu a avut con 
Pîrvulov, prim-ad, 
trului aprovizionări 
de stat. Oaspetele 
zită la Combina 
„Kremicovți" de li j.

★

în cursul după- 
bătă, cei doi mir 
protocolul privind 
nomică și schimb 
dintre Republica ; 
nia și Republica P 
pe anii 1971—1975.

Protocol privind schit 
de mărfuri dintre Roi 

și Iugoslavia
BELGRAD 1. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La 1 noiembrie, la Belgrad, a fost 
parafat protocolul privind schim
bul de mărfuri între Republica So
cialistă România și R. S. F. Iugo
slavia pe anul 1970. Din partea ro

mână, la parafare
colae Nicolae, adju ■ .; .. ■;
lui comerțului ex
partea iugoslavă, • 
adjunct al secretar 
tru comerț exterio

au mai fost 
cel de-al doi- 
al țării, pre-

NEGOCIERI
LIBANEZO-EGIPTENE

Azi, al 
în Tu

în ■ț;
■:

■

CAIRO 1 (Agerpres). — Dele
gația libaneză aflată la Cairo, în 
vederea unor negocieri consacrate 
situației din Liban, a fost primită 
sîmbătă de ministrul apărării al 
R.A.U., generalul Mohamed Fawzi, 
relatează agenția M.E.N. In timpul 
convorbirii au fost examinate di
verse aspecte ale crizei libaneze, 
precum și modalitatea de soluțio
nare a acesteia în baza acordului 
de principiu intervenit joi între 
membrii delegației libaneze și ofi
cialitățile egiptene.

ț-^s

;■

:S;
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Astăzi, Etiopia aniversează ziua încoronării împăratului Haile Selassie I, 
sărbătoarea națională a poporului etiopian. în fotografie : vedere din 

capitala tării, Addis Abeba

de presă transmit
au subliniat 
eforturilor în 
ramuri industriale, a dezvoltării coo
perării înterafricane pentru depășirea 
greutăților pe care le întîmpină eco
nomia țărilor de pe continentul negru.

necesitatea intensificării 
vederea creării unor noi

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Mexican 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist au dat publicității o 
declarație comună în care cheamă la 
boicotarea campaniei pentru alegerile 
prezidențiale, prevăzute să aibă loc 
anul viitor. Boicotarea este apreciată 
ca o formă de protest împotriva sis
temului electoral, care limitează activi
tatea sindicatelor și a tineretului stu
dios, oferind cîmp deschis represiuni
lor polițienești.

în Okinawa au avut loc mari 
demonstrații împotriva bazelor ameri
cane din această insulă. Manifestanții 
au cerut desființarea de pe teritoriul 
Okinawei a stocurilor de arme chimice.

Opinii în favoarea dez
voltării comerțutai cu țările 
socialiste a exprimat, în cadrul 
unei reuniuni a 
din Costa Rica, 
ducătorul unei 
costaricane, care a vizitat mai multe 
țări din răsăritul Europei. Un astfel 
de comerț este avantajos pentru noi, 
a declarat el, întrucît se desfășoară 
pe baza unei depline egalități în drep
turi.

în Kuban și Stavropol 
s-a abătut un puternic ura
gan, anunță agenția TASS. Vîntul, 
a cărui viteză a ajuns pînă la 45 de 
metri pe secundă, a distrus case și 
adăposturi pentru vite și a împins 
dincolo de mal apele Mării de Azov, 
inundînd satele și așezările pescărești 
din apropiere. Comandamentele și co
misiile special create lucrează la în
lăturarea urmărilor calamităților.

Acordul privitor Ia livra
rea de grîu canadian către 
R. P. Polonă este prelungit pînă în 
luna iulie 1971 în baza unor docu
mente semnate la Ottawa. Documen
tele au fost semnate din partea cana
diană de către ministrul industriei, co
merțului și meseriilor, Jean-Luc Pepin, 
iar din partea poloneză de către îm
puternicitul guvernului R. P. Polone, 
dt. M. Karczmar.

Membrii noului guvern 
de coaliție din statul indian 
Kerala, condus de Aciuthan Me
non, reprezentant al Partidului Comu
nist din India, au depus sîmbătă jură- 
mîntul în fața guvernatorului V. Vis- 
vanathan.

Electoratul tunisia 
tăzi în fața urneloi 
pe președintele repti 
brii Adunării Națio 
ma oară de la proc i 
denței Tunisiei, în 
sultare se desfășear 
dintele Bourglnba s 
mod efectiv la preg-u. 
sența' sa (din moți- 
campania electorali- 
octombrie, a fost i. .. 
Ladgham, secretar - 
clinție și secretar genera. 
Iui socialist desturian (P,S.D.).

Președintele Hăbib Bourghiba este 
pentru a treia oară unicul candidat 
la magistratura supremă a țării. Con
form listei date publicității de Parti
dul socialist desturian, partid de gu- 
vernămînt, alegătorii tunisieni vor 
trebui să desemneze azi pe cei 101 
membri ai Adunării Naționale, față 
de 90 cîți număra pînă acum. în
treaga țară a fost împărțită în 35 de 
circumscripții electorale.

în manifestul electoral dat publi
cității de Partidul socialist desturian 
se subliniază necesitatea consolidării 
regimului republican, a sporirii volu
mului producției și a creșterii veni
tului național. Se relevă, de .aseme
nea, că partidul va continua actuala 
politică, care vizează eliberarea eco
nomiei țării de reminiscențele regi
mului colonia] și lichidarea dispro
porțiilor existente între nivelurile 
de dezvoltare ale diferitelor regiuni 
ale țării.

„Politica noastră externă, se arată 
în manifest, are drept scop întărirea 
solidarității și colaborării, care ne 
leagă de popoarele prietene, și, în 
primul rînd, de cele din Maghreb, 
din lumea arabă și continentul afri
can, pe baza respectului reciproc și 
neamestecului în treburile interne",

C. BENGA
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.1 Partidu-

Camerei de comerț 
Jorje Sanchez, con- 

delegații comerciale

La Sofia s-a deschis simbătă 
cea de-a doua expoziție interna
țională a cărții. Participă 45 de 
firme și edituri din 13 țări, 
care prezintă circa 20 n00 de 
ponate. întreprinderea de' 
Cartimex din țara noastră 
pune circa 900 de titluri, 
standurile rezervate cărții 
mănești pot fi văzute culegerile 
de rapoarte, discursuri și arti
cole ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în limbile română, 
rusă, franceză și germană, 
scrieri din autori clasici și con
temporani români, literatură 
pentru copii, tehnico-științifică, 
medicală, traduceri, discuri.

ex-- 
stat 
ex-

In 
ro-

între guvernul grec și 
Crucea Roșie Internațională 
a intervenit un acord referitor 
la deținuții politici. Acordul stipulează 
dreptul reprezentanților Crucii Roșii 
de a vizita pe deținuții greci în închi
sorile politice și militare. Reprezen
tanților C.R.I. li se acordă totodată 
dreptul de a oferi celor închiși ajutor 
material direct.

Lucrările conferinței ță
rilor africane consacrate 
industrializării s‘au încheiat vi
neri în capitala Marocului, Rabat. De
legații celor 23 de state participante

Vineri, ora 13,45. 
Avionul . „Boeing-707“ 
al Companiei ameri
cane de transporturi 
aeriene „TWA“, aflat 
în drum spre San 
Francisco, tocmai de
colase de pe aeropor
tul din Los Angeles, , 
cînd ușa cabinei pos
tului de pilotaj se des
chise brusc și un tî- 
năr (Raffaele Min- 
chielli, de 20 de 
ani) înarmat cu o 
pușcă mitralieră, intră 
precipitat și ordonă e- 
chipajului să o ia spre 
New York. Din lipsă 
de carburant suficient, 
se face o escală tehni
că la Colorado, iar la 
Denver sînt coborîți 
cei 39 de pasageri 
aflați la bord.

Sîmbătă, ora 2,00 
Avionul aterizează la... 
Shanon, în Irlanda, 
pentru o nouă „escală 
tehnică". Apoi, după 
două ore, „Boeing“-ul 
aterizează la Roma.

O mașină a poliției 
.italiene se îndreaptă 
spre avion și, în cele 
din urmă, Minchielli 
coboară. Dar „captivul" 
continuă să fie înar
mat cu pușca mitra
lieră și cu un pistol și 
ordonă șoferului ce 
se afla la volanul ma
șinii (care nu era alt
cineva decît comisarul 
Gulii, șeful poliției de 
frontieră a aeroportu
lui) să pornească spre 
Napoli. La 10 kilome
tri de Roma, tînărul

îl silește pe comisar 
să coboare și apoi dis
pare cu mașina. In 
cele din urmă, este 
descoperit și prins, 
fără să opună nici o 
rezistență.

Din New York s-a 
anunțat că F.B.I. a 
lansat un mandat de 
arestare, acuzîndu-1 
pe Raffaele Minchielli 
de „piraterie aeriană, 
capturare și interven
ție în operațiunile ae
riene ale unui avion 
aflat în cursă".

„Minchielli va fi 
judecat în Italia. Pen
tru noi — a declarat 
un înalt funcționar al 
poliției italiene — el 
este un cetățean străin 
care a eomis un de
lict".
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